Se mottakerlista nedenfor.
Rørosveien 11
7290 STØREN
Norge

Deres ref.:

Vår ref.
Sak/dok.:

06/02880-94

Ark.:

326.12 BS

Dato:
24.01.2019

Oppstart av navnesak 2019/2 – Fossem – Fossum, Håggåsen – Hukås
m.fl. i Midtre Gauldal kommune
I forbindelse med adressering i Midtre Gauldal kommune har Stedsnavntjenesten bedt om
navnesak for en del gårdsnavn i kommunen som har flere skrivemåter i offentlig bruk.
Navnesaken blir tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk, og omfatter også
navn som er avleda av gårdsnavna.
Kartverket sender med dette sakene på lokal høring i kommunen, jf. § 6 i lov om stadnamn.
I tillegg til ønsker om skrivemåte er Kartverket interessert i opplysninger om hvordan navna blir
uttalt i dag. Der flere navn er registrert, ber vi om informasjon om hvilke navn som faktisk er i
bruk. Dersom det finnes daglignavn som ikke står i matrikkelen og på kart fra før, kan
Kartverket registrere dem i sentralt stedsnavnregister (SSR).
Fossem – Fossum, gnr. 82
Fossem er eneste godkjente skrivemåte for gårdsnavnet og bruksnavnet i SSR.
Bruksnummer 82/2 har godkjent skrivemåte Fossem Nedgarden i SSR, Nergaarden i
matrikkelen og Nedgarden i bygdeboka.
Uttalen av gårdsnavnet er /fø`ssøm/ etter Norske Gaardnavne fra 1901.
Setrene og flere av bruka er registrert med mer enn ett navn, og Kartverket ønsker informasjon
om hvilke som er i bruk og bør stå på offentlige kart og i matrikkelen.
Bnr. 82/6 skrives Fossem i matrikkelen, Larshusan i SSR og Larshus i bygdeboka. Bnr. 82/7 er
skrevet Fossum øvre i matrikkelen og Larshusløkkja og Larssetlykkja i SSR. Bnr. 82/12 skrives
Fossumgjære i matrikkelen og Gjerdet i SSR. Bruksnummer 82/38 står som Fossem i SSR og
Bakketun i matrikkelen.
Kartverket ønsker også informasjon om navnet Larsset som står på kart rett ved Nyløkkja. Er
dette et navn som brukes, og hva er det i så fall navn på?
Saken omfatter følgende navn:
 Fossem – Fossum, gårdsnavn for gnr. 82
 Fossem Nedgarden – Nedgarden - Nergarden, bnr. 82/2
 Fossem – Larshusan, bnr. 82/6
 Øvre Fossum – Larshusløkkja – Larssetlykkja, bnr. 82/7
 Fossumgjære – Gjerdet, bnr. 82/12
 Fossem – Bakketun, bnr. 82/38
 Fossemssætrin – Fossumsvollan, seter ved Langvatnet
 Fossemssætra – Fossumsvollan, seter sør for Garli
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Håg(g)åsen – Hukås, gnr. 128
Navnet på gårdsnummer 128 har to godkjente skrivemåter i sentralt stedsnavnregister,
Hågåsen (tilrådd) og Håggåsen (ikke tilrådd). Matrikkelen skriver Hukås for bruksnummer
128/1 og 2.
Uttalen av gårdsnavnet er /hå`våsen/ etter Norske Gaardnavne fra 1901.
Saken omfatter følgende navn:
 Håg(g)åsen – Hukås, gårdsnavn for gårdsnummer 128
 Håg(g)åsen – Hukås, bnr. 128/1 og 128/2
Storbudal(en), gnr. 173 og 174
Storbudalen er eneste godkjente skrivemåte for gårdsnavnet i SSR. Matrikkelen veksler mellom
bestemt og ubestemt form for de ulike brukene, Budalen store og Budal store.
Uttalen etter Norske Gaardnavne fra 1901 er /bu´dalen/.
Saken omfatter følgende navn:
 Storbudal(en), felles gårdsnavn for gnr. 173 og 174.
 Storbudal(en), bnr. 173/1, 173/2 og 173/3
 Storbudal(en), bnr. 174/1 og 174/2
Høggås - Hugås, gnr. 229
Høggås er godkjent skrivemåte i SSR for navnet på gårdsnummer 229.
Høggåsdalen ble vedtatt for bnr. 229/3 i 1994, Skogstad ble avslått.
Matrikkelen skriver Hugås for bnr. 229/1 og Skogstad for bnr. 229/3.
Uttalen av gårdsnavnet er /hø`ggås/ etter Norske Gaardnavne fra 1901.
Saken omfatter følgende navn:
 Høggås – Hugås, gårdsnavn for gnr. 229
 Høggås – Hugås, bnr. 229/1
 Høggåsdalen, bnr. 229/3
 Hugåsvollen, setervoll ved Samsjøen
Ramnås(en) – Ravnås(en), gnr. 261
SSR har to godkjente skrivemåter, Ramnåsen (tilrådd) og Ramnås (ikke tilrådd) for navnet på
gårdsnummer 261. Ramnåsen er registrert som bruksnavn for bnr 261/2 og Ramnåsgjardet for
bruksnummer 261/4. Dessuten er den gamle vegen til gården registrert som Ramnåsvegen på
økonomisk kart fra 1963. Kommunen gjør vedtak om adressenavnet når navnesaken er klar.
Matrikkelen har Ravnås/Ravnaas for bruksnummer 261/1 og 261/2 og Ravnåsgjerdet for
bruksnummer 261/4.
Uttalen av gårdsnavnet er /ra`mmnåsen/ etter Norske Gaardnavne fra 1901.
Saken omfatter følgende navn:
 Ramnås(en) – Ravnås(en), gårdsnavn for gnr. 261
 Ramnås(en) – Ravnås(en), bnr. 261/1 og 261/2
 Ramnåsgjardet/Ravnåsgjerdet, bnr. 261/4
 Ramnåsvollen, navn på to setervoller, en sør for Skjulungen og en ved Herjåa.
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For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen vår for SSR: http://norgeskart.no/ssr/.
Enkelte bruksnavn står kun i matrikkelen og er søkbare i www.seeiendom.no (søk på: gnr/bnr,
navnet på kommunen og klikk eiendom).
Bruksnavn
Etter lov om stadnamn har grunneieren rett til å fastsette skrivemåten av navn på eget bruk
dersom han kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn (på
offentlig kart, på skilt, i matrikkelen, skjøte e.l.), jf. § 6 andre ledd i lov om stadnamn. Det er
Kartverket som formelt vedtar skrivemåten, men dersom grunneieren ønsker en annen
skrivemåte enn den Kartverket vedtar, kan han sende krav om det til Kartverket og legge ved
gyldig dokumentasjon.
Lokal høring
Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvete gards- og bruksnavn, seternavn og
naturnavn. Før det gjøres vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett
til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om
skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn skal
eierne få tilsendt direkte fra kommunen. (Det går fram av lista ovenfor hvilke bruk dette
gjelder.)
Normeringsprinsipp og saksgang
Etter § 4 i lov om stadnamn er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen
og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn. Skrivemåten skal være
praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. I rettleiing til forskrift om skrivemåten
av stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan stedsnavn skal normeres.
Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det
samme navnet i andre funksjoner, f.eks. for adressenavn som er like eller avledet av navnet, jf.
§ 4 andre ledd. Kommunen må derfor sette ev. pågående saker som gjelder adressenavn og
adressetilleggsnavn, der de samme navna inngår, på vent til det er gjort vedtak om
skrivemåten av primærnavna. Kommunen må ta hensyn til den vedtatte skrivemåten av
primærnavnet når de skal gjøre vedtak.
Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist, f.eks. ved notis i lokalavis og
på nettsidene sine. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne de lokale
høringsuttalelsene. De skal sendes til Stedsnavntjenesten i Språkrådet, Språkrådet, Postboks
1573 Vika, 0118 Oslo (post@sprakradet.no), med kopi til Kartverket. Stedsnavntjenesten vil så
gi endelig tilråding til Kartverket. Ordinær høringsfrist for kommunen er to måneder fra dere
mottar dette brevet.
Med vennlig hilsen
Lars Mardal
fylkeskartsjef

Berit Sandnes
stedsnavnansvarlig Trøndelag
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