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SLUTTBEHANDLING -  TILDELING OFFISIELL ADRESSEVEGNAVN - PLANID 201504A - 
MOSETERTOPPEN SENTRUM OG DEL AV PLANID 118 MOSETERTOPPEN 
 
 
Vedlegg: 

1. Kartbilag med parsellinndeling veg 1.  
2. Særutskrift med saksutredning  fra møte i PMU den 20.09.2022 sak 98/22 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Prokoll fra møte i PMU den 20.09.2022 
 
Sammendrag: 
Vegnavn og skrivemåte for vegparsell innenfor reguleringsplanene, planid 201504A 
«Mostertoppen sentrum» og planid 118 «Mosetertoppen» har ligget ute til offiell høring i 3 
uker , med frist til 24.10.2022. Det har ikke kommet inn merknader til vegnavnforslaget.  
Kommunedirektøren tilrår at Plan og miljøutvalet (PMU) vedtar følgende vegnavn med 
skrivemåte beliggende innenfor de nevnte planområdene i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn:  
 
Veg 1: Lekkjet  
 
Saksutredning: 
Det henvises til saksutredning og vedtak ved  1.gangsbehandling i PMU (Plan og 
miljøutvalget) den 20.09.2022 sak 98/22.  
Følgende høringsforslag til vegnavn og skrivemåte fra vedtak om høring, har vært 
annonsert på kommunens internettside fra den  30.09.2022. 
 
Stedsnavn i Øyer kommune - Høring av vegnavnforslag - Vegadressenavn - Lekkjet 
Høringsfrist 24.10.22 

 
Plan- og Miljøutvalget i Øyer kommune har i sammenheng med offisiell adressetildeling, 



vedtatt den 20/09-2022 i sak 98/22 å legge følgende navneforslag av veg, med navn og 
skrivemåte ut på høring: 
  
Forslaget er: 
- Innenfor reguleringsplan: Planid. 201504A 
Veg 1: Lekkjet 
Navneforslagets saksdokumenter fra plan- og miljøutvalget er vedlagt. 
  
Vedlegg: 
Saksfremlegg 
Kart med parsellinndeling 
Henvisning til lov og forskrift 
  
Høringsfristen er 24.oktober 2022. 
Uttalelser og spørsmål kan rettes til Øyer kommune, PB 4, 2637 ØYER 
postmottak@oyer.kommune.no , tlf: 61268100 
 
Vegnavnforslaget har også vært sendt til aktuelle høringsparter i brev datert den 
26.09.2022. 

 
 
Språkrådet har gitt sin tilrådning mottatt den 25.08.2022 i brev den 22.0.8.2022. 
Det anses ikke nødvending med ny høring til språkrådet eller andre som navnet kan ha 
betydning for, siden det ikke har kommet inn andre forslag til vegnavn med skrivemåter i 
saken.   
 
Som kommunens adressemyndighet i henhold til matrikkellovens §21 med forskrifter kap 
12, skal det tildeles vegnavn med skrivemåte i.h.t Lov om stadnavn på definert 1 stk 
vegparsell for offisiell adressetildeling med definert beliggenhet innenfor reguleringsplanen 



planid 201504A « Mosetertoppen sentrum-2022»  vedtatt av KS sak 17/22 den 24.02.2022 
og  den opprinnelige planen «Mosetertoppen» planid 118 vedtatt 28.05.2009.  
Hovedparsellen (veg 1) har avkjøring fra «Pjeksen» som er vedtatt av utvalg for stedsnavn 
(US)  den 08.11.2011,  krysser «Buåsheisen» og ender opp på et forholdsvis nytt 
høydebasseng.  

 
Reguleringsplanen «Mosetertoppen sentrum» har blitt endret ved revisjon fra første vedtak 
den 24.05.2018.  Formålsområder for bruk av arealer med bebyggelse, boenheter, tomter,  
og vegadkomster etc, er endret vesentlig fra første gangs behandling i planområde.  
 
Det er i ettertid godkjent såkalte tomtedelingsplaner/situasjonsplaner innenfor 
plan/formåls- områdene som har endret formål og adkomstløsninger. Slike planer som 
behandles som endringer og delegerte saker rett før tiltakenes oppstart, gjør det vanskelig 
å planlegge i god tid med hensyn på definering av parseller og dimensjonering av nummer i 
adressesystemet i.h.t prinsippene for adressetildeling. 
 
Adresseparsellen ligger innenfor de gamle teigene til «Svegarden» og «Mo oppigard».  
 
Det er før 1.gangs behandling utsendt brev til grunneiere/festere langs parsellen den 
12.05.2022, med tanke på innhenting av navneforslag og lokalhistorisk kunnskap tilknyttet 
parsellen.  Aina M. Karlsen Hunder, Mosetertoppen Hafjell, John Steinar Svegården og 
Hafjell alpinsenter er tilskrevet. Ingen av disse har svart på henvendelsen.  
 
I nærheten av området er det tidligere tildelt følgende vegnavn: Moltmyrvegen, Stuttingen 
og Pjeksen.  I stadnavnregistret er i tillegg Lunnstaden og Mosætra registrert.   
Stadnavninnsamlinga fra 1994 og historisk kart fra 1920 har ellers lite å by på i dette 
område.  
 
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.   
 
Under møte ble navneforslaget «Lekkje» fremlagt av Einar Moe.  
Dette navnforslaget «Lekkje» er et nytt navn i tidligere vedtatte gruppenavn i området som 
er forbundet med skogdrift/tømmerkjøring/tømmerlunning  fra gammelt av.   
Utrykket /gjenstaden er lokal nedarvet uttale av en form for kjetting -forbinding, men er 
også brukt andre steder.  



 
Bilde vedlagt: Pjeks og lekkje. 
 

 
 
Forklaringen er som følger fra Einar Moe:  
Ofte ble det slått inn initialer til skogeieren like 
under øyet på pjeksen, som her O M 
 
Det var for to formål:  
- kom lekkjet med pjeks bort eller ble igjenglemt 
under tømmerkjøring så kunne man finne 
eieren 
- ofte måtte lekkje repareres eller pjeksen 
kvesses hos smed, og da var det greit å kunne 
holde fra hverandre hva som tilhørte hvem.  
 
 

 
Navneforslaget som fremkom fra ROS er oversendt språkrådet for kommentarer den 18. juli 
2022.  
Svar fra språkrådet, er mottatt den 25.08.2022 i brev datert 22.08.2022. 
Deres kommentar er følgende: 

Navnet bør skrives i bestemt form. I nynorsk rettskrivning er lekkje hunkjønnsord., 
noe som skulle tilsi skrivemåten Lekkja. I brevet fra kommunen er imidlertid ordet 
skrevet lekkjet, altså som intetkjønnsform. Dersom ordet er intetkjønn i lokal 
talemål, tilrår vi skrivemåten Lekkjet 

Sitat slutt. 
 
Det er ikke fremkommet andre navneforslag på vegen etter etter høring.  
 
Vurdering: 
Generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6 er som følger:  
Det foreslåtte adressenavn må anses være godt og varig i forhold til matrikkelovens og 
stadnavnlovens intensjon, formål og prinsipper.  
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 
- 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 og kulturhistoriske objekter, har lenge vært en god tradisjon 
for navnsetting av veger i Øyer kommune. 



Språkrådet har gitt sin vurdering av navnet.  
De har tidligere kommentert at det er positivt at kommunen trekker inn tradisjonelt 
ordtilfang i valget av nye vegnavn.  
 
Andre vedtatte gruppenavn i område er bl.a : Skåklevegen, Skåka, Kvimsen, Pjeksen, 
Stuttingen og  Vintervegen, som er tilknyttet skogdrift.   
 
Bruk av gruppenavn tilknyttet skogdrift for dette området mener kommunedirektøren 
ivaretar en del av den immaterielle kulturhistoriske arven i bygda, gjennom bruk til 
navnsetting og skrivemåter for offisielle adressenavn.  
Kulturhistorisk verdi bevares i navn, som er et av hovedformålene i fastsetting av offisielle 
vegadresser (vegnavn + nr), sammen med det å finne frem.  
 
De foreslåtte navnet finnes ikke i stedsnavnregistret (SSR) i Øyer fra før, og finnes antagelig 
ikke som vegnavn andre steder heller.  
 
Kommunedirektøren mener navneforslaget tilfredsstiller alle generelle prinsipper, og alle 
gjeldende paragrafer i «Lov om stadnavn».  
 
Til det foreslåtte navnets skrivemåte henvises det til språkrådets tilrådning.   
Siden forslagstiller skriver navnet både med og uten -t i sin forklaring av navnet, er dette 
drøftet med forslagsstiller som mener at navnet skal skrives «Lekkjet».    
 
Kommunedirektøren mener derfor skrivemåte Lekkjet er i henhold til nedarvet uttale i.h.t 
lov om stadnavn (§4) som slår fast at:  

Skrivemåten av stadnamn skal byggje på, den nedarva lokale uttalen og 
gjeldande rettskrivingsprinsipp.  
Ved lovrevisjonen i 2015 kom formålsparagrafen om kulturminnevern (§ 1) inn i lova 
som sier at:  
Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi 
dei ei skriftform som er praktisk, og som ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i 
namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.  

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Plan og miljøutvalget (PMU) vedtar følgende vegnavn og skrivemåte innenfor 
reguleringsplanen, planid 201301 «Hafjell skianlegg» og del av planid 118 «Mosetertoppen» i 
sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn:  
 
Veg 1: Lekkjet  
 
 
Åsmund Sandvik Johnny Høglien 
Kommunedirektør 


