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Saksopplysninger 
Det foreligger forslag til 18 nye vegnavn i Oppdal. 
 
Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) m/forskrift pålegger kommunene å sørge for adresser og 
skilting slik at det skal være lett å identifisere og finne fram til bygninger. 
Lov om stadnavn gir regler om skrivemåten og saksgangen i navnesaker.  
 
Det har vært ei uttalt målsetting fra Statens kartverk at alle kommuner skulle fullføre adressering innen 
utgangen av 2016. Oppdal ligger svært godt an i arbeidet. Ved utgangen av 2016 hadde vi  97,97 % 
dekning. Når dagens navneforslag er vedtatt, er vi helt ajour med adresseringsarbeidet. 
 
Valg av adressenavn skal iflg Språkrådets anbefalinger, bygge på følgende prinsipper: 
 

1. Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering. Dette for å unngå at samme navn 
blir brukt flere ganger. 

2. Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen. 
3. Navnet bør passe på stedet. 
4. Navnet bør ikke virke støtende eller komisk. 
5. Navna bør være varierte. 
6. Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale. 
7. En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavna. Helst bør det gå 5 – 10 år fra 

en person dør til navnet brukes i adressesammenheng. 
 

Prosedyren for saksbehandlingen er; 
 



1. Kommunen lager inndeling i adresseparseller. Dette betyr at kommunens oppmålingstjeneste 
lager forslag til hvor en veg starter og slutter. 

2. Kommunen lager forslag til adressenavn for parsellene og legger forslaget ut til off. 
ettersyn/høring. 

3. Kommunen sender navneforslagene til stedsnavntjenesten, Språkrådet, til uttalelse. 
4. Kommunen fatter vedtak om valg av navn og skrivemåte. Dette vedtaket har ingen formell 

klageadgang. 
 
Etter at vedtak om navn og skrivemåte er ferdig, er det viktig at arbeidet følges opp med registrering i 
kartverkets database og skilting i kommunen. 
 
Til å forberede slike saker i Oppdal, er det oppnevnt egen stadnamnkomite. Den består av Anne- Grete 
Hoelsether, Magni Holden, Svein Asphaug Dørum, Odd Arne Hoel og Erik Skjøtskift. Fagansvarlig 
kultur er sekretær. 
 
Stadnavnkomiteen  har vedtatt forslag til 18 nye vegnavn i kommunen. Se vedlegg. I hht Lov om 
stadnamn § 6, ble forslaget lagt ut til offentlig ettersyn, høring, med 2 mndr høringsfrist. 
Høringa ble kunngjort i lokalavisene og på kommunens hjemmeside. Dokumentene var i tillegg gjort 
tilgjengelige i biblioteket og kommunens servicetorg. 
 
Etter høringsrunden var det kommet inn 1 merknad til skrivemåten når det gjaldt Sætrumsmovegen. 
Denne merknaden er hensyntatt. 
 
Innstillinga fra stadnavnkomiteen, der merknaden var hensyntatt, ble så oversendt stedsnavntjenesten i 
Språkrådet til uttalelse.  
 
Språkrådets uttalelse følger vedlagt. 
Språkrådets merknader er kommentert i vurderingen 
 

Folkehelsevurdering 
Det er av stor betydning for nødetatene, bl.a ambulanse og brann, at arbeidet med navngiving og 
skilting blir ajourført hele tiden. 

Vurdering 
Språkrådet hadde ingen kommentarer til 14 av navneforslagene.  
 
Når det gjelder de resterende 4 forslagene, var det små endringsforslag. Dette ble vurdert på følgende 
vis: 
 

- Moasagvegen foreslås evt til Moavegen. Moavegen er i bruk fra før og derfor opprettholdes 
Moasagvegen. 

- Gorsetmovegen framstår litt tungt og det foreslås Gorsetmoen. Stadnavnkomiteen er enig 
- Sætrumsmovegen foreslås endret til Sessmoen eller Sessmovegen. Dette var det opprinnelige 

navnet. Sætrum er godkjent skrivemåte av kartverket i både Troms og Finnmark. 
Stadnavnkomiteen ønsker å opprettholde Sætrumsmovegen da navnet er godt innarbeidet i 
Oppdal. 

- Drottningdalsvegen blir av Språkrådet foreslått skrevet med en t. Stadnavnkomiteen er enig. 
 
 
 
 



Stadnavnkomiteens tilråding til Bygningsrådet: 
 
Følende nye vegnavn i Oppdal vedtas: 
 
Veg nr 1935 Gorsetflata 
Veg nr 2128 Hoksengsætervegen 
Veg nr 2698 Kåsengtrøa 
Veg nr 3095 Moasagvegen 
Veg nr 3393 Nedre Stuggulivegen 
Veg nr 3517 Nyhaugbakken 
Veg nr 1937 Gorsetmoen 
Veg nr 4485 Skogheimvegen 
Veg nr 4510 Skårråvangvegen 
Veg nr 4612 Sollisætervegen 
Veg nr 4661 Stenløkkjvegen 
Veg nr 4735 Sætrumsmovegen 
Veg nr 5198 Øvre Stuggulivegen 
Veg nr 1965 Gregosvegen 
Veg nr 2443 Kleberbergvegen 
Veg nr 3361 Myrtrøbakken 
Veg nr 1552 Drotningdalsvegen 
Veg nr 5150 Vårstigen 
 
 
 
 
 
 
 


