Midtre Gauldal kommune
Monica Broen

Deres ref.

Vår ref.
18/282-16/LLH

Dato
17.07.2020

Midtre Gauldal kommune – Småplassan, Nygardsveien, Klevveien mfl.
– tilråding
Vi har jamført navneforslagene med opplysningene i Sentralt stedsnavnregister SSR (via
www.norgeskart.no), herredsregisteret (http://usd.uib.no/perl/search/search.cgi, kun navn
fra Støren og Singsås) og Språkrådets registreringsverktøy (SpR), og våre merknader og
tilrådinger følger i skjemaet nedenfor.
Parsellnr.
1690

Navneforslag

Tilråding

Merknader fra stedsnavntjenesten

Småplassan

OK

Småplassen er eneste godkjente

10108

Nygardsveien

OK

10110

Klevveien

OK

Postadresse
Postboks 1573 Vika
NO-0118 Oslo

Besøksadresse
Observatoriegata 1 B
NO-0254 Oslo

skrivemåte for dette jordenavnet i SSR.
Uttalen /små`pLassanj/ er registrert i SpR
og er brukt som områdenavn lokalt.
Bruksnavnet som utgjør forleddet her, har i
SSR de godkjente skrivemåtene Nygarden
(tilrådd) og Nygard. Uttalen /ny´garn/ er
registrert i SpR. Herredsregisteret (1948)
har registrert uttalen /ny:´ga:ṛ’ṇ/, med
opplysning om at en heimelsmann sa
/ny:´gå:ṛ’ṇ/.
Bosettingsplassnavnet som utgjør
forleddet her, har i SSR de godkjente
skrivemåtene Kleiva (tilrådd) og Kleva.
Herredsregisteret (1948) har registrert
uttalen /kLe:´va/. Uttalen /kLe´va/ er
registrert i SpR. Diftongen i grunnordet
kleiv har blitt til lang /e:/ i målføret, og
forma Kleva er vedtatt som bruksnavn et
annet sted i kommunen.
Sammensetningsmåten stemmer med
andre navn med samme forledd.

Sentralbord
+47 22 54 19 50

E-post
post@sprakradet.no
Internett
www.språkrådet.no

Organisasjonsnummer
971 527 404

10111

Høstvollveien

OK

10112

Skårvollveien

Navnesak

10114

Storåsveien

OK

10115

Skjærliløkkjveien

OK

10116

Vinterleveien

Vinterledveien

10117

Ramstadveien

OK

10118

Stenbruåsen

Se merknad
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Fritidsbolignavnet som utgjør forleddet
her, har Høstvollen som eneste godkjente
skrivemåte i SSR. Uttalen /høst`våljljn/ er
registrert i SpR.
Gårdsnavnet som utgjør forleddet her, har i
SSR de godkjente skrivemåtene Skårvollen
(tilrådd), Skarvoll og Skålvoll.
Herredsregisteret (1948) har registrert
uttalen /skå:L`vǫljlj’n/, samme uttale har
også Norske Gaardnavne. Uttalen
/skår`våljn/ er registrert i SpR.
De eldre uttaleopplysningene tyder på at
navnet tradisjonelt har hatt tjukk l, men i
nyere tid har fått en skriftpåvirket uttale
med /r/. Vi har derfor bedt Kartverket om å
reise formell navnesak på dette navnet for
å få avklart skrivemåten. Kommunen må
vente til det er gjort vedtak i den formelle
navnesaken før skrivemåten av
adressenavnet kan fastsettes.
Storåsen er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for naturnavnet som utgjør forleddet
her. Uttalen /stor`åsn/ er registrert i SpR.
Skjærliløkkja er eneste godkjente
skrivemåte i SSR for bruksnavnet som
utgjør forleddet her. Uttalen /Sæ`Liløkjkja/
er registrert i SpR.
SSR har registrert navnet Vinterlihaugen
(eneste godkjente skrivemåte) rett nord for
denne veien. SpR har registrert uttalen
/vinj`terlihøvven/, men oppslagsformen er
Vinterledhaugen. Kommentar til navnet er
«Her lå husmannsplassen
‘Winterleedhougen’, bosatt ca. 1800–1930
(jf. Bygdaboka III:420)», og bygdeboka
viser til at her gikk en «gammel vinterveg».
Navnet kan vise til at det har vært et
vinterled ‘led/grind som ble åpnet om
vinteren’ her, eller det kan være le i
betydninga ‘lei’ (navnekonsulenten kjenner
dette fra en nabokommune, kanskje ved
sammenblanding av lei f. og led n.). Det
må uansett forstås som en form av
intetkjønnsordet led, som i både bokmål
og nynorsk skrives med ‘d’.
Sør-Ramstad og Nord-Ramstad er vedtatte
skrivemåter for gårdsnavnene som utgjør
forleddet her.
Stenbruåsen er eneste godkjente
skrivemåte for naturnavnet i SSR. Uttalen

10119

Nord-Ramstad

OK

10120

Veltveien

OK

10121

Hongrødsveien

OK

20006

Jelan

Geilan eller Gjelan

20007

Bakkhåvvån

Bakkhåggån

20008

Myrvang(veien)

Myrvangveien
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/sten`bruåsn/ er registrert i SpR. Det er litt
vanskelig å se på det grove kartet, men
Stenbruåsen ligger ved Haukdalsveien,
mens dette forslaget gjelder veien til
Sjøliløkkja ved sørenden av Ramstadsjøen,
et stykke unna gården Stenbrua og åsen
Stenbruåsen. Dermed framstår ikke navnet
som veldig passende, selv om
skrivemåten er grei. Dersom dette er rett,
kan Sjøliløkkjveien være et alternativ.
Nord-Ramstad er vedtatt skrivemåte for
gårdsnavnet. Veien går til gården og
dekker lite annet, så tillegg av typen
-veien er neppe nødvendig.
Veltet er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for navnet som utgjør forleddet her.
Uttalen /vehlj´te/ er registrert i SpR.
Hongrød er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for gårdsnavnet som utgjør forleddet
her. Sammensetningen er i samsvar med
Hongrødskroa, Hongrødsvollen og
Hongrødsmoen. Uttalen /hång`rø/ er
registrert i SpR.
Navnet ser ikke ut til å være registrert i
SSR, herredsregisteret eller SpR. Forleddet
er geil ‘(krøtter)vei med gjerde på sidene,
gutu’, og siden dette er et allment kjent
ord, bør den normerte rettskrivingsforma
brukes, jf. mange andre navn Geilan(e)
rundt om i landet. Uttalen blir som for geit,
i dialekten /je:t/.
I ord med uttalen /e:/ for eldre /ei/ er
skrivemåten «e» akseptert mange steder,
jf. Klevveien ovenfor. Foran ‘e’, i
motsetning til ‘ei’, skriver norsk ‘gj’, slik at
skrivemåten i så fall må bli «Gjelan». Dette
er f.eks. vedtatt i et bruksnavn i Oppdal og
må kunne aksepteres også her.
Bakkhåggån er eneste godkjente
skrivemåte for dette bruksnavnet i SSR.
Navnet er ikke registrert i SpR. Denne
dialektnære skrivemåten kan brukes,
eventuelt Bakkhagen etter rettskrivinga.
(Dette navnet kan ikke sammenliknes med
det vedtatte Håvåsen; der er det noe tvil
om forleddet, mens det ikke er noen tvil
om at etterleddet her er hage.)
Forsamlingshuset har i SSR de godkjente
skrivemåtene Myrvang grendahus (tilrådd)

20009

Kjølen

OK

20010

Børsetveien

OK

20011

Reitanveien
Retveien

Reitveien

og Myrvang bedehus. Navnet er ikke
registrert i SpR. Kommunens kommentar
om å skille mellom forsamlingshuset og
veien virker fornuftig.
SSR har registrert det usammensatte
naturnavnet Kjølen (eneste godkjente
skrivemåte) omtrent en kilometer syd for
veiens sydlige endepunkt. Flere myrer med
etterleddet -kjølen ligger langs veien. Det
oppgis i en merknad at «kjøre over Kjølen»
er vanlig om å kjøre strekningen, og da må
navnet kunne brukes.
Børset er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for gårdsnavnet som utgjør forleddet
her. Navnet er ikke registrert i SpR.
Reitan er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for gårdsnavnet som utgjør forleddet
her. Navnet er ikke registrert i SpR.

Reitan er bestemt for flertall av reit
‘avgrensa flate, åkerlapp’, lokal uttale
/ré`taᶇᶇ/ (jf. Norske Gaardnavne). I
sammensetninger faller denne endinga
bort, så navnet må i tilfellet skrives
Reitveien (jf. andre sammensetninger på
Reit- i kommunen).

20101

Kjøldalsveien

OK

20102

Vagnillsætrin

Se merknad, ev.
Vagnillsæterveien
e.l.

20201

Øvereggveien

OK
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I utmarka lenger sør (Haukådalen) er
Retsætra vedtatt skrivemåte på ei seter.
Likevel bør veinavnet følge skrivemåten av
gårdsnavnet det er laget til.
Kjøldalen er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for naturnavnet som utgjør forleddet
her. Sammensetningsmåten er i samsvar
med navnet Kjøldalsbekken. Navnet er ikke
registrert i SpR.
Vagnillsætra og Vagnillvollan er vedtatte
skrivemåter for dette seternavnet. Dersom
Vagnillsætrin faktisk er i bruk som
fellesnavn på setrene langs denne veien
og omfatter også Innsetsætra og Gilsætra,
må det kunne brukes; ellers bør det i alle
fall legges til -veien eller liknende.
«Utfyllande reglar om skrivemåten av
norske stadnamn» (punkt 4.3.3) åpner for
endinga -in i bestemt form flertall der det
er i samsvar med dialektuttalen.
Øver-Egga er vedtatt skrivemåte for
bruksnavnet som utgjør forleddet her. I
sammensetninga må det være mest
praktisk å droppe bindestreken for å

20202

Tjønnan

Tjønnveien/bakken (Tjønnan
kan brukes)

20301

Garliveien

OK

20302

Bløtkjølen

OK, ev.
Bløtkjølveien

20303

Igelbogveien

Ilbogveien

20304

Bergseterveien

Bergssæterveien
el. (sekundært)
Bergsseterveien

unngå å gi feil inntrykk av hva «Øver» står
til (Øver-eggveien vs. Øveregg-veien).
Tjønnan er vedtatt skrivemåte for
gårdsnavnet. Vi tilrår å legge til -veien, bakken e.l. for å skille veinavnet fra
gårdsnavnet siden veien går til Tjønnan,
men ikke bare på denne eiendommen. I
sammensetning faller da endelsen -an
bort, jf. andre navn på Tjønn- i kommunen.
Gårdsnavnet som utgjør forleddet her, har i
SSR de godkjente skrivemåtene Garli
(tilrådd) og Gardlia. SpR har registrert
sammensetningene Garligrubba og
Garlimoen, dessuten uttalen /ga`li/ for
stasjonsnavnet (disse navnene er ikke
ferdigstilt i databasen).
Bløtkjølen er eneste godkjente skrivemåte
for naturnavnet i SSR. Navnet er ikke
registrert i SpR. I og med at veien går langt
sør for Langvatnet til Storkjølen, og ikke
bare over Bløtkjølen, bør kanskje -veien e.l.
legges til.
Ilbogen er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for natur- og seternavnet som utgjør
forleddet her (ligger i Rennebu kommune);
jf. også Ilfjellet.
Setrene som ligger langs denne veien, er i
SSR registrert med Bergsvollen og
Bergsvollan som eneste godkjente
skrivemåter. Navnet Bergsætrin er også
registrert på sistnevnte, men med status
Uvurdert. Navnet er ikke registrert i SpR.
Dersom Bergssætrin er et samlenavn på
setrene ved enden av veien, må det kunne
brukes. Som det går fram av seternavna
Bergsvollan og f.eks. Bergslia lenger ned
mot dalen, har disse navna en binde-s.
Denne høres naturlig nok ikke når
etterleddet (seter) begynner på /s/, men
bør stå for systemets skyld.
Selv om «seter» i dag er eneform i både
bokmål og nynorsk, er det tradisjon for å
skrive ordet med ‘æ’ i stedsnavn. Denne
skrivemåten ser ut til å dominere i
Sokndalen, og vi tilrår primært den, men
rettskrivingsforma «seter» er naturligvis
akseptabel. Det er likevel en fordel om
slike navn skrives mest mulig enhetlig i et
område (som Soknedalen) eller
kommunen som helhet.
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20315

Gynnildveien

OK

20316

Bordalsveien

Navnesak

20401

Hustøftveien

OK

20402

Bjønnåsveien

OK

20403

Gorsetveien

OK

20404

Nedre Håkkådalsvei
Neer Håkkådalsveien

Nedre/Ner
Haukådalsveien
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Gynnild er vedtatt skrivemåte for
gårdsnavnet som utgjør forleddet her.
Sammensetningsmåten er i samsvar med
navnene Gynnildvatnet og Gynnildfjellet
(begge har status Vedtatt).
Berdalen er eneste godkjente skrivemåte
for gårdsnavnet som utgjør forleddet her,
men bruksnavnet har Bordal som eneste
godkjente skrivemåte, og det tilhørende
seternavnet har de godkjente
skrivemåtene Bordalsætra (tilrådd) og
Berdalsvollan. Vi har derfor bedt
Kartverket om å reise formell navnesak på
disse navnene for å få avklart skrivemåten.
Kommunen må vente til det er gjort vedtak
i den formelle navnesaken før skrivemåten
av adressenavnene kan fastsettes.
Hustøft er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for gårdsnavnet som utgjør forleddet
her. Når det gjelder sammensetningsmåten, har SSR registrert både med og
uten binde-s: Hustøftbakkan,
Hustufthaugen, Hustøftsmyra (alle
Godkjent og tilrådd).
Naturnavnet som utgjør forleddet her, har i
SSR de godkjente skrivemåtene Bjørnåsen
(tilrådd) og Bjønnaåsen. Navnet er ikke
registrert i SpR. De to registrerte
skrivemåtene viser to ulike sammensetningsmåter (med/uten -a-) og ulik
skrivemåte ‘rn’ ~ ‘nn’. Sammensetninga
bør følge dialekten, og ‘nn’ kan brukes i ord
som bjørn (jf. Utfyllande reglar om
skrivemåten av norske stadnamn, punkt
3.6), så vi godkjenner denne uten å reise
navnesak på primærnavnet.
Gorset er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for gårdsnavnet som utgjør forleddet
her. Navnet er ikke registrert i SpR.
Haukådalen er eneste godkjente
skrivemåte i SSR for naturnavnet som
ligger til grunn her, men SSR har også
registrert Håkkådalsgruva som navn på et
bergverk i samme område. Navnet er ikke
registrert i SpR. Utgangspunktet er
elvenavnet Hauka som renner gjennom
dalen. En lokal form som Håkkådalen
skiller seg mye fra utgangspunktet og vil
således stride mot formålsparagrafen i
stedsnavnloven, der det heter at
skriftforma ikke skal «skyggje for

20405
20502

Øvre Håkkådalsvei
Øver Håkkådalsveien
Høgstegga

Øvre/Øver
Haukådalsveien
Hogsegga, ev.
tillegg -veien, bakken e.l.

20503

Storslættet

20601

Garlimoveien

OK, men jf. forrige
nr.
OK

20602

Råveien

OK

20603

Liumsveien

Navnesak

20300

Snøan-Strinde

OK
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meiningsinnhaldet i namnet». Veinavnet
bør derfor ta utgangspunkt i den godkjente
skrivemåten for dalen. For utmerkingsord
kan vi akseptere dialektnære skrivemåter,
som også er brukt i vedtatte navn i
kommunen. (Men «neer» ‘nedre’ kan ikke
skrives med to e-er; det bryter med norske
rettskrivingsprinsipp.)
Se merknad til forrige navn.
Det er gjort vedtak om skrivemåten
Hogsegga for dette gårdsnavnet, og
vedtatte skrivemåter må brukes. Som for
mange andre veier som går lenger enn
gården/bruket den har navn etter, kan et
tillegg -veien, -bakken e.l. vurderes.
Storslættet er vedtatt skrivemåte for
bruksnavnet. Jf. forrige nr. om ev. tillegg.
Garlimoen er eneste godkjente skrivemåte
i SSR for jordenavnet som utgjør forleddet
her. Se ellers merknad til navn 20301
ovenfor.
Råa er eneste godkjente skrivemåte i SSR
for gårdsnavnet som utgjør forleddet her.
Sammensetningsmåten er i samsvar med
navnene Råløkkja og Råhaugen i samme
område. Navnene er ikke registrert i SpR.
Gårdsnavnet som utgjør forleddet her, har i
SSR de godkjente skrivemåtene Lian
(tilrådd), Liin og Lium. Like ved ligger et
naturnavn Liumsløkkja (eneste godkjente
skrivemåte) og et bruksnavn Liahaugen
(eneste godkjente skrivemåte). Navnene er
ikke registrert i SpR, men Norske
Gaardnavne oppgir uttalen /lí`iᶇᶇ/ for
gårdsnavnet. Vi har derfor bedt Kartverket
om å reise formell navnesak på disse
navnene for å få avklart skrivemåten.
Kommunen må vente til det er gjort vedtak
i den formelle navnesaken før skrivemåten
av adressenavnene kan fastsettes.
Dette veinavnet har vært til vurdering
tidligere. Dersom det ikke er mulig å enes
om ett navn, er dette alternativet – som tar
vare på tradisjonelle grendenavn – bedre
enn de temmelig intetsigende
jernbaneveien og Vestsideveien som
tidligere ble foreslått. Snøan er godkjent
som grendenavn og tradisjonell uttale av
gårdsnavnet som ligger til grunn (skrevet
Snøa, som egentlig er dativforma); Strinde

får vi opplyst som tradisjonell uttale av
grendenavnet (ikke registrert i SSR).
30002

Ørtsjøveien

Holtsjøveien

30003

Almåsstorlia

OK

30004

Bedringens vei

Det følger norsk
rettskriving, men
tenk over
navnevalget.

30005

Flovollveien

OK

30015

Bjørgråa

OK

30016

Reitstøa

OK

30056

Forsetveien

OK

30057

Nyådalsveien

OK

30058

Høsveien
Forbygda vestre

Høsveien, ev.
(sekundært) Vestre
Forbygda
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Holtsjøen er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for innsjønavnet som utgjør forleddet
her. Herredsregisteret (1941) har
oppslagsformen Holtsjøen og uttalen
/ø:ṛṭ`sœ:’n/ «Av en (tvilsom) Selbu-kilde:
/hø:ṛ`ṣœ:’n/. Visstnok både med og uten h
i alle disse sms». Navnet er ikke registrert i
SpR. Elva Holta har denne vedtatte
skrivemåten, og egentlig burde også
Holtsjøen og andre navn med
utgangspunkt i elva fått vedtak samtidig.
Disse formene må da brukes i nye navn.
Almås er tilrådd skrivemåte for
gårdsnavnet som utgjør forleddet her.
Navnet er ikke registrert i SpR. Veien går til
Storlivollen ved Storlifjellet, og det er så
vidt vi kan se Almås-eiendommer utover
der. Navnet virker altså logisk nok, og
skrivemåten er uproblematisk.
Et humoristisk navn, og Kartverkets
adresseveileder (punkt 6.6.1) advarer mot
navn som kan virke komiske. Men
kommunen har allerede «Mellomriksen»,
så hvorfor ikke?
Flovollen er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for seternavnet som utgjør forleddet
her. Herredsregisteret (1941) har registrert
uttalen /fLo:`vǫljlj’n/.
Bjørga er vedtatt skrivemåte for natur- og
bruksnavnet som utgjør forleddet her.
Navnene er ikke registrert i SpR.
Etterleddet -rå må kunne brukes som et
terrengbetegnende substantiv.
Reitstøa er eneste godkjente skrivemåte
for bruksnavnet i SSR. Navnet er ikke
registrert i SpR.
Forset er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for gårdsnavnet som utgjør forleddet
her. Navnet er ikke registrert i SpR.
Nyådalen er eneste godkjente skrivemåte i
SSR for naturnavnet som utgjør forleddet
her. Navnet er ikke registrert i SpR.
Det er flere navn i området med forleddet
Høs-, slik at dette er et veldig naturlig
navn.
Forbygda er vedtatt skrivemåte for
bygdenavnet og kan også brukes i

30059

Lermovollveien

OK

30060

Kåsan

Se merknad

30061

Nyhaugveien

OK

30062

Knutenveien

Knutveien

30063

Nekkjådalsveien

OK

30064

Hermovollveien

OK

30201

Kotsveien

OK

30302
Dette er
vel
trykkfeil
for
30202?
Jf.
kartet.

Husvollen

Husvollveien

30207

Nøkksjøveien

OK
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adressenavn, men da må «vestre» settes
først etter vanlig norsk språkbruk.
Lermovollen er eneste godkjente
skrivemåte i SSR for setervollnavnet som
utgjør forleddet her. Navnet er ikke
registrert i SpR.
Navnet er ikke registrert i SSR eller SpR,
men ellers vanlig nok, også registrert fire
andre steder i Midtre Gauldal. Kåsa er
allerede vedtatt som veinavn på Støren, og
disse to navna blir for like og kan lett
forveksles. Vi ber derfor kommunen prøve
å finne et annet navn.
Nyhaugen er eneste godkjente skrivemåte
i SSR for naturnavnet som utgjør forleddet
her. Navnet er ikke registrert i SpR.
Knuten er vedtatt skrivemåte for
fjellnavnet som utgjør forleddet her. Når
det gjelder sammensetningsmåten, er det
gjort vedtak om skrivemåten Knutvollen
for navnet på setra i enden av veien. -en i
Knuten er endinga i bestemt form, og den
er ikke med i sammensetninger på norsk.
Nekkjådalen er eneste godkjente
skrivemåte i SSR for naturnavnet som
utgjør forleddet her. Navnet er ikke
registrert i SpR.
Hermovollan er vedtatt skrivemåte for
seternavnet som utgjør forleddet her.
Kot er eneste godkjente skrivemåte i SSR
for gårdsnavnet som utgjør forleddet her.
Sammensetningsmåten er i samsvar med
Kotsvollan (vedtatt skrivemåte).
Herredsregisteret (1948) har registrert Kot
Sr. med uttaleopplysningene /kǫtt´vǫljlj’n/
«Også hørt (sål. i Støren) /kǫtts´vǫljlj’n/ el.
endog /kǫss´vǫljlj’n/».
Husvollen er eneste godkjente skrivemåte
for fritidsbolignavnet i SSR.
Herredsregisteret (1948) har registrert
uttalen /hu:s`vǫljlj’n/ eller /-sæ:tra/. SpR
har oppslagsformen Husvollen og
oppskriverformen Husvåålj (navnet er ikke
ferdigstilt i databasen). Men det er to
plasser som heter Husvollen i området,
slik at det kanskje er mest entydig å legge
til -veien eller liknende.
Nøkksjøen er eneste godkjente skrivemåte
i SSR for naturnavnet som utgjør forleddet
her. Navnet er ikke registrert i SpR.

40010

Endal setervei

OK

40011

Sætermoveien

40012

Sønmoveien

40013

Refsetvollen

OK

40014

Haugavollveien

OK

40015

Hiåvollan

OK

40210

Kjellvollveien

OK

40211

Tangvollveien

OK

40212

Moavollveien

OK

40213

Løkkjvollan

OK

40214

Busetvollan

OK

40401

Bjørbekkdalen

OK
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OK

Endalen er eneste godkjente skrivemåte
for naturnavnet i SSR. Navnet er ikke
registrert i SpR. Endalsveien er allerede i
bruk som adressenavn.
Sætermoen er eneste godkjente
skrivemåte i SSR for gårdsnavnet som
utgjør forleddet her. Navnet er ikke
registrert i SpR.
Navnet er ikke registrert i SSR eller SpR.
Veien går forbi gården Endalen, som ifølge
Norske Gaardnavne «kaldes jé`laᶇᶇ». Vi
trenger flere opplysninger om navnet,
særlig uttalen, for å vurdere det.
Dette fritidsbolignavnet har i SSR de
godkjente skrivemåtene Refsetvollen
(tilrådd) og Refsetvoll. Navnet er ikke
registrert i SpR.
Haugavollan er vedtatt skrivemåte for
seternavnet som utgjør forleddet her.
Dette seternavnet har de godkjente
skrivemåtene Hiåvollan (tilrådd), Enlivollen
(tilrådd) og Hiåvollen. Navnet er ikke
registrert i SpR.
Seternavnet som utgjør forleddet her, har i
SSR de godkjente skrivemåtene Kjellvollen
(tilrådd) og Kjellvoll. Navnet er ikke
registrert i SpR. Vi gjør oppmerksom på at
SSR har registrert Kjellvollvegen som navn
på en traktorvei et annet sted i kommunen.
Navnet på traktorveien bør fjernes fra
kartet dersom Kjellvollveien blir vedtatt.
Seternavnet som utgjør forleddet her, har i
SSR de godkjente skrivemåtene
Tangvollen (tilrådd) og Tangvollan. Navnet
er ikke registrert i SpR.
Moavollen er vedtatt skrivemåte for
seternavnet som utgjør forleddet her.
Løkkjmovollen er vedtatt skrivemåte for
seternavnet. Men langs den samme veien
ligger også Sørløkkjvollen (vedtatt) og
Storlilykkjevollen (tilrådd), og det gir saklig
grunnlag for flertallsforma.
Navnet er ikke registrert i SSR. Veien går
opp til Øyavollen, og Øyan ligger slett ikke i
Buset-grenda. Men om dette navnet er i
bruk, er skrivemåten grei.
Går langs Bjørbekken (vedtatt), og det
forutsetter vel Bjørbekkdalen selv om
dette navnet ikke er registrert her i SSR
(bare likelydende navn et annet sted i
kommunen).

Vi minner kommunen om at alle adressenavnvedtak skal sendes til Kartverket
(post@kartverket.no) og stedsnavntjenesten (post@sprakradet.no), jf. § 9 i forskriften til
stedsnavnloven. Registrering av navnene i Sentralt stedsnavnregister SSR skjer nå
automatisk ved innlegging i matrikkelen (https://www.kartverket.no/OmKartverket/Nyheter/integrasjon-matrikkel-ssr/), men melding om vedtakene skal likevel
sendes Kartverket og stedsnavntjenesten.
Vennlig hilsen
Ivar Berg
navnekonsulent
Daniel Gusfre Ims
seksjonssjef

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter.

Mottakere:
Midtre Gauldal kommune
Kopi til:
Ivar Berg
Kartverket
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Line Lysaker Heinesen
rådgiver

