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Tildeling av gate-/veinavn i Åmot kommune 2022 
 
Utvalg Utvalgssaksnr. Møtedato 

Kommunestyret 2022/68 14.12.2022 

 
Vedlegg 
1 Stedsnavnutvalgets innstilling 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunedirektøren fremmer på vegne av stedsnavnsutvalget, oppnevnt i kommunestyret 
30.10.2019 i sak 19/68, nye gate- og veinavn i Åmot kommune.  
Endelig innstilling fra stedsnavnutvalget vedtas iht. navneforslag satt opp i sakens vedlegg nr. 
1.  
Kommunestyrets behandling i møte 14.12.2022: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret 14.12.2022: 
Kommunedirektøren fremmer på vegne av stedsnavnsutvalget, oppnevnt i kommunestyret 
30.10.2019 i sak 19/68, nye gate- og veinavn i Åmot kommune.  
Endelig innstilling fra stedsnavnutvalget vedtas iht. navneforslag satt opp i sakens vedlegg nr. 
1.  

 

Bakgrunn 
Med bakgrunn i geodataplanen for Hedmark og Oppland 2009-2012 som har som mål å 
innføre gateadresser i alle kommuner, vedtok Åmot kommune 23.06.2010 Forskrift om 
navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmot kommune. Som en følge av dette 
vedtaket ble det senere av kommunestyret utnevnt et stedsnavnsutvalg med ansvar for 
saksforberedende arbeid knyttet til navnsetting og skrivemåter av steds- og adressenavn etter 
reglene i lov om stadnamn. Innsamling og forslag på adressenavn er overlatt til 
stedsnavnsutvalget. Stedsnavnsutvalget innstiller til kommunestyret jfr. politisk 
delegasjonsreglement i Åmot kommune.  



Ny geodataplan for Innlandet 2022-2025 pålegger alle kommuner å sørge for at 
datagrunnlaget er så godt som mulig. I den forbindelse fremmes det nå innstilling for nye 
veinavn fra Stedsnavnsutvalget.  
 
Det vises for øvrig til:  

 Tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova (adresseveileder): 
https://www.kartverket.no/eiendom/adressering/kommunen-som-
adressemyndighet/adresseveileder-handbok#heading-15882   

 Lov om stadnamn: http://www.lovdata.no/all/nl-19900518-011.html   

 Forskrift for adressering og adresseforvaltning i Åmot kommune: 
http://lovdata.no/dokument/BV/forskrift/2010-06-23-1010  
 
Vurdering 
Stedsnavnsutvalget startet arbeidet med navn på nye veier i 2011. Dette resulterte i 
kommunestyresak 12/22 den 21.03.2012, hvor nye navn ble vedtatt. I kommunestyresak 14/35 
den 17.06.2014 ble det vedtatt 23 nye veinavn. I kommunestyresak 19/7 den 10.04.2019 ble 
det vedtatt ytterligere 21 veinavn. Den siste kommunestyresaken som har vært til nå er 20/83, i 
møte 16.12.2020.  
Det lages stadig nye reguleringsplaner og fradeles nye tomter som gjør at det kreves nye 
veinavn og adresser. I prosessen med å finne navn til de ulike veiparsellene har grunneiere og 
andre berørte i de ulike områdene der veiparsellene befinner seg, fått anledning til å komme 
med forslag til veinavn. I tillegg har utvalget innhentet innspill til veinavn fra andre lokale som 
måtte kunne komme med gode og lokale forslag. Innspillene har veid tungt i utvalgets arbeid.  
Forslag til veinavn har vært ute på høring hos Statens kartverk med navnekonsulenten og 
Språkrådet. 
Språkrådet har kommet med innspill vedrørende skrivemåten for veinavnet Bomyrstubben, og 
anbefalte binde-s (altså skrivemåte Bomyrsstubben). Stedsnavnsutvalget valgte å gå videre 
uten å ta denne tilrådingen til følge.  
I forbindelse med offentlig høring opprettet Kartverket navnesak for skrivemåten av 
naturnavnet Tjennstuåsen. Dette navnet hadde opprinnelig godkjent skrivemåte Tjernsbuåsen. 
Kommunen fikk navnesaken på høring, og gjennomførte en lokal høring med berørte parter. 
Skrivemåte Tjennstuåsen ble vedtatt som rett skrivemåte for offentlig bruk. Bakgrunnen for 
vedtaket var § 4 første ledd i lov om stadnamn, at skrivemåten av navnet skal ta utgangspunkt 
i den nedarvede lokale uttalen av navnet, og følge gjeldende rettskrivingsprinsipper i norsk lov.  
Malmlaft Eiendom AS hadde innspill til stedsnavnsutvalgets foreslåtte veinavn Kalkveien, dette 
med bakgrunn i at de andre veinavnene i området i stor grad er basert på plantenavn. 
Stedsnavnsutvalget valgte å gå videre med Kalkveien som veinavn på den aktuelle veien. Med 
bakgrunn i at grunnen i området er kalkholdig, er det rimelig at veien bærer dette navnet.  
Stedsnavnsutvalget mener at forslaget som nå legges frem til vedtak, skal være innenfor lover 
og prinsipper i forhold til skrivemåte. Hvis det foreslås endringer eller nye navn, må disse 
sendes språkrådet på ny høring før de kan godkjennes i kommunestyret. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren innstiller i tråd med utvalgets forslag til vedtak. 
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