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VEDTAK VEG- OG OMRÅDENAVN FOR ADRESSERING  
 
Vedlegg:  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Kommunen skal adressere og skilte for offisielle adresser i områder der dette mangler. 
Det gjelder i hovedsak i Vest- og Nordfjellet. 
Kommunen velger navn og vedtar skrivemåten av offisielle adresser etter §7. Avgjerder i 
Lov om stadnamn. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I 2016 meldte navnekomiteen inn forslag om veg- og områdenavn for adressering i 
fjellområder i Gausdal. Dette resulterte i en navnesak blant annet om skrivemåten på 
navneleddet sæter/seter og tjørn/tjønn/tjern. 
I april 2021 fattet kartverket vedtak om skrivemåten.  
Kartverkets vedtak ble kunngjort i mai 2021. Det kom flere klager som resulterte i en 
klagesak. Språkrådet har i brev datert 11.februar i år informert om at behandlingen av 
klagen vil ta lenger tid enn normalt på grunn personalmessige årsaker.  
Klagesaken gjelder imidlertid ikke navn i lista nedafor.  
 

navn    navnetype  

FELLESSETERVEGEN  vegnavn for adressering  
BENTSETER-BLÆSTERVEGEN vegnavn for adressering  
DOKKFLØYVEGEN  vegnavn for adressering  
LIUMSETERVEGEN  vegnavn for adressering  
GAMLE LIUMSETERVEG  vegnavn for adressering  
ORMTJØNNVEGEN  vegnavn for adressering  
ROKVAMSETERVEGEN  vegnavn for adressering  
DRUKTJØNNHAUGEN  vegnavn for adressering  
GRYTSETERVEGEN  vegnavn for adressering  
HELLEBERGSETERVEGEN vegnavn for adressering  
BØSETERVEGEN   vegnavn for adressering  



  
 
 

  
 
 

 

 
MELGARDSETERVEGEN  vegnavn for adressering  
KROKTJØNNRÅKET  stinavn for adressering  
ENGELANDSNYSETRA  områdenavn for adressering  
HORNSJØSETRA   områdenavn for adressering  
KROKTJØNNBUA  hytte/bu for adressering  
BUSETERVEGEN   vegnavn for adressering  
LEIKVAMSETERVEGEN  vegnavn for adressering  
FYKSESETERVEGEN  vegnavn for adressering  
NYSETERKJØLEN  vegnavn for adressering  
SYSTUGUSETERVEGEN  vegnavn for adressering  
FINNTJØNNVEGEN  vegnavn for adressering  
FOUGNSETERVEGEN  vegnavn for adressering  
TØFTUMSLYKKJA  vegnavn for adressering  
HAUSTSETERVEGEN  vegnavn for adressering 
  
KJOSLIA    vegnavn for adressering  
STAVTAKET   vegnavn for adressering  
FINNTOTTVEGEN  vegnavn for adressering  
VESLETJØNNET   vegnavn for adressering  
GJEFSELYKKJA   vegnavn for adressering  
TOFTLYKKJA   vegnavn for adressering  
SLÅSETERLIA   vegnavn for adressering  
SLÅSETERGUTUA  vegnavn for adressering  
SLÅSETERENGENE  vegnavn for adressering  
AGNES BERLES VEG  Vegnavn for adressering 
AUSTLILYKKJA   Vegnavn for adressering 
 
VURDERING: 
Kommunen gjør endelig vedtak etter navnelovens § 7 for disse vegnavn. 
 
 
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. 
 


