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PLANID 201901 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN - NESTINGSÆTRA  
 
 
Vedlegg: 

1. Kartbilag med parsellinndeling veg 1. 
2. samlet saksfremstilling ROS møte 10.06.2022 - innhente navneforslag 19 veger 
3. Møteprotoll fra ROS den 10.06.2022 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Tilråding fra «Språkrådet» den 24.08.2022. 

Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at det innenfor reguleringsplan, planid 201901 «Nestingsætra» 
legges ut følgende vegnavn og skrivemåte offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
Veg 1:  Nestingssætra 
 
Saksutredning: 
Som kommunens adressemyndighet skal det i.h.t. matrikkellovens § 21, matrikkelforskrift kap. 
12, og lov om stadnavn tildeles vegnavn med skrivemåte for en vegparsell innenfor 
reguleringsplan «Nestingsætra» planid 201901, vedtatt i kommunestyret 18.06.2020 sak KS 
35/20, med mindre endring vedtatt 25.02.2021.  
Planen regulerer fritidsbebyggelse i form av 37 tomter med ulike tomtestørrelser.  
Reguleringsplanen ligger langs Storsteinvegen og er en del av område H5b i «Områderegulering 
for H5 og H6 områdene» i Hafjell.  
 
Vegparsellen er definert som veg 1 i vedlagt kart, og har avkjøring fra Storsteinvegen  
som er vedtatt av utvalg for stedsnavn (US) den  08.10.2008  
 
 

 
 



Regulert vegparsell ligger innenfor de opprinnelige teigene til gnr/bnr 12/12 garden 
«Nestingen Nedre» med eier Arne Hovland, og gnr/bnr 12/2 garden «Hagen Søndre og 
Nestingshågån» med eier Arvid Melby. Senere ble hele det regulerte området fradelt med 
gnr/bnr 12/211 og overskjøtet utbygger Boligpartner Prosjekt AS. 
 

 
Kartutsnitt fra 1920. gnr/bnr 12/12 vises med navnet Nestinga, mens gnr/bnr 12/2 med 
navnet Nestingshågån. 
 
Det er utsendt brev til grunneiere/festere langs parsellen den 13.05.2022 (datert 
03.05.2022), for innhenting av navneforslag og lokalhistorisk kunnskap tilknyttet parsellen.  
Bolig partner prosjekt AS, Vestsia Eiendom AS, Hovland Arne og Stubrud Sondre er 
tilskrevet. Boligpartner prosjekt AS mener det er mest hensiktsmessig å bruke Nestingsætra 
som navneforslag til veg 1 da dette navnet er brukt i planprosess, markedsføring og 
driftsfase. Arne Hovland som opprinnelig grunneier og eier av garden 12/12 foreslår navnet 
Nestingssætra.  
 
I nærheten av området er det tidligere tildelt følgende vegnavn: Storsteinvegen, 
Hemsætervegen, Gruvevegen, Geitryggen m.m. 
 
I stadnavnsregisteret er det i området registrert Solbergsætra, Nestingsætra og 
Stubberudsætra, mens Nestingshågån er registert som navnet på garden nede i bygda. 
 
Fra stadnavninnsamlinga i 1994 ble det registrert følgende navn: Stubberudbekken, 
Solbergsætra, Nestingsætra og Stubberudsætra, men det foreligger ingen kommentarer til 
navnene foruten at Nestingsætra og Stubberudsætra er navnet på Hemsætrene som ikke 
lenger eksisterer.  
 
Saken er forelagt, drøftet og behandlet i rådgivende organ for stedsnavnsaker (ROS) i møte 
den 10.06.2022. Her ble i alt 19 stk vegparseller i 11stk reguleringsplaner forelagt og 
gjennomgått for drøfting og råd om vegnavn med skrivemåte. Saksutredning og 
møteprotokoll er vedlagt.  
 
Under møte ble navneforslaget Nestingsætra, Ev. Nestingsætervegen diskutert.  



Tidligere er det anbefalt fra språkrådet at endingen av navnet skulle gjenspeile objektet (vei,sti,gutu, 
far etc)  som var navngitt. Altså en sæter skulle ende med navnet sæter, mens en veg skulle ende 
med navnet vegen m.m. I dette tilfellet er det forklarende at Nestingsætervegen er navnet på 
vegen, men samtidig kan det være villedende at Nestingsætervegen antyder at det er en veg som 
skal ende på Nestingsætra. En hemsæter som ikke lenger eksisterer. Siden det er hele området som 
nå kalles Nestingsætra, og ikke kun en sæter, kan det være et argument for at vegen skal kalles 
Nesting(s)sætra som beskriver området den ligger.  
På bakgrunn av denne diskusjonen ble både Nestingsætra og Nestingsætervegen oversendt 
språkrådet for kommentar den 18.07.2022. 
 
Svar fra språkrådet, er mottatt den 25.08.2022 i brev datert 22.08.2022. 
Deres kommentar er følgende: 

Dette navnet bør trolig skrives med binde-s, altså Nestingssætra, jf. at SSR har registrert et 
navn Nestingshågån i samme område. Skrivemåten med binde-s er også brukt i 
oversiktstabellen fra kommunen. Vi ber kommunen avklare med Kartverket om det må 
reises navnesak på seternavnet, eller om det kan gjøres endring i SSR uten at navnesak er 
nødvendig.  

 
Det ble ikke diskutert noe nærmere bruken av binde -s under ROS sitt møte, men ROS sitt 
forslag er altså «Nestingsætra» og «Nestingsætervegen» uten binde -s.   
Det er ikke fremkommet andre navneforslag på vegen.  
 
Vurdering: 
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. 

 
Å ta i bruk navn på geografiske områder og føre videre den lokale navnetradisjonen har 
lenge vært en god tradisjon for navnsetting av veger i Øyer kommune. 
 
Det foreslåtte navnet finnes i stedsnavnregistret (SSR) i Øyer fra før, og 



må bygge på «mornavnet» som her både er med og uten s;  Nestingshågån og 
Nestingsætra.  
 
I tillegg kan det fort skape forvirring og usikkerhet i skrivemåten i adressesammenheng om 
det offisielle vegnavnet skal skrives med eller uten binde -s , når plan og beskrivelser i 
planen er beskrevet uten binde -s.  Det burde ha vært reist navnesak i forkant til kartverket 
for avklaring og normering i dette tilfelle, siden SSR innehar begge skriveformer.   
Til sammenligning av vegnavn, har US tidligere vedtatt i 2013 skrivemåten 
«Brynssætervegen» med binde-s.  
Kommunedirektøren har på nytt snakket med Arne Hovland som tidligere grunneier, som 
bestemt mener at navnet skal skrives med binde- (dobbel -ss) som er lokal nedarvet uttale 
på stedet som er «Nestingssætra». 
 
Til det foreslåtte navnet sin skrivemåte henvises det også til språkrådets tilrådning, som 
altså er «Nestingssætra».   
I tillegg er Nestingssætra vurdert å være mer beskrivende for området vegen ligger, enn 
Nestingssætervegen. 
 
Kommunedirektøren mener navneforslagene tilfredsstiller alle generelle prinsipper, og alle 
gjeldende paragrafer i «Lov om stadnavn».  
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplanen planid 201901 «Nestingsætra», 
følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 1: Nestingssætra 
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