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Oppretting av nye adresseparseller 

Saken gjelder 
Oppretting av nye adresseparseller. 

 

Formannskapet vedtok 02.12.2020 i sak 63/20 følgende; 

Formannskapet vedtar å legge forslagene til nye vegnavn/adresseparseller og de 

foreslåtte endringene av eksisterende adresseparseller ut på høring jamfør § 4, § 5, § 9 i 

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Lesja kommune med 

høringsfrist 4 uker.  

Forslag til nye vegnavn/adresseparseller:  

• Fjelldronninga – ny adresseparsell i Bjorli låve (Nyheim panorama)  

• Systerenga – feltnavnet brukes som navn på ny adresseparsell på vestre veg.  

• Liasvingen – ny adresseparsell i Bjorlia nord vest hyttefelt.  

• Guståsvegen – ny adresseparsell i hyttefeltene Nordre Morken med utvidelse, Nedre 

Guståsen hyttefelt og Guståsen hyttefelt.  

•  Morkenlia, Lyngvegen og Einevegen – nye adresseparseller i Søre Morken hyttefelt.  

• Ulvemyre, Steinmurvegen – nye adresseparseller i Kjønsletten hyttefelt.  

• Solsida, Langranden, Stormyrberget – nye adresseparseller i Solsida hyttefelt.  

• Mellomvegen – ny adresseparsell i Lesja boligfelt.  

 

Forslag til endring i eksisterende adresseparseller:  

• Harehaugen – eksisterende adresseparsell endres og tilpasses ny reguleringsplan.  

• Bergvegen – eksisterende adresseparsell endres og tilpasses reguleringsplan for 

Haugafeltet panorama.  

• Bøvermoen hyttefelt – alle stikkvegene med de tidligere vegnavnene Løskamvegen, -

tunet, -stigen, -flaten, -skogen) slettes som adresseparseller. Bøvermoen hyttefelt 

foreslås som nye adresseparsell i feltet.og Løskambakken beholdes.  

• Nørdre Søreinbu – eksisterende adresseparsell endres og tilpasses reguleringsplan 

for Solsida hyttefelt.  



• Bjønnråket – eksisterende adressseparsell endres og tilpasses østre del av ny 

reguleringsplan i Lesja boligfelt.  
 

Bakgrunn 

Saken har vært på høring i perioden 3.12.2020-8.01.2021 

Det har kommet inn tre merknader; fra språkrådet, kartverket og Bjorlisletten hytteforening.  

 

Språkrådet 

Språkrådets merknad går generelt ut på at Lesja kommune må være konsekvent når det 
gjelder bruk av a- eller e-ending. 

➢ Til Fjelldronninga tilrås det å legge til et etterledd som tydligere viser at dette er 
adressenavn. For eksempel Fjelldronningvegen. 

➢ I Systerenga tilrås det primært, og i henhold til dialekt, å bruke e-ending. Kommunen 
bør også vurdere om det er heldig å bruke firmanavn som adressenavn. 

➢ I stedet for Liasvingen, foreslås det å bruke Lisvingen, fordi den bestemte artikkelen 
faller bort i forleddet i sammensetninger, at det er enklere og at det skiller seg ut fra 
Liarbergvegen. 

➢ Morkenlia tilrås endret til Morkenlie. 
➢ Solsida bør skiftes ut med et annet mer nøytralt, stedsrelatert navn. Feltnavn er ofte 

konstruerte. 

 

Kartverket 

Kartverket er i hovedsak enig med språkrådets merknader. De tilrår at Lesja kommune må 
være konsekvent med å bruke e-ending. Det er e-ending i de fleste sterke hokjønnsord i 
Lesja. Kartverket har gjort samlevedtak, etter ønske fra kommunene i Nord-Gudbrandsdal, 
om å bruke e-ending på stedsnavn. 

Dersom Lia- ikke er bunden form, men genetiv av ordet "li", mener kartverket det må være 
greit å bruke Liasvingen. Det er flere slike ord i Lesja. Liahovdan, Liaåe. 

Kartverket spør også om de to bekkene "Systen", kan ha noe med navnet Systerenga å 
gjøre? 

 

Bjorlisletten hytteforening. 

Bjorlisletten hytteforening ønsker å få bruke Bjorlisletten hyttefelt som adressenavn i stedet 
for å få adresse direkte til Liarbergvegen. De mener navnet er godt innarbeida og dermed 
lokaliserende. 

 

 

 



 

Oversiktskart over adresseparseller 

 

 

Figur 1. Ny adresseparsell i Ljosmyre hyttefelt; Harehaugen  

 

 

Figur 2. Nye adresseparseller; Fjelldronningvegen, Hegganvegen, Lisvingen, Systerenget.  

 

 

 



 

Figur 3. Bergvegen i Haugafeltet panorama. 

 

Figur 4. Guståsvegen i Guståsen hyttefelt og Nordre Morken. 

 



 

Figur 5. Nye adresseparseller for Søre Morken hyttefelt; Lyngvegen, Morkenlie og Einevegen. 

 

 

Figur 6. Nye adresseparseller; Bøvermoen hyttefelt og Løskambakken. 



 

Figur 7. Kjønsletten hyttefelt: Ulvemyre og Steinmurvegen. 

 

Figur 8. Nye adresseparseller i Solsida hyttefelt; Solsida hyttefelt, Langranden, Stormyrberget. Nørdre Søreinbu er eisisterende 
parsell. 



 

Figur 9. Nye adresseparseller i Lesja sentrum; Mellomvegen, samt forlenging av Vassvegen og Bjønnråket. 

 

Vurdering 

I Lesja bruker vi e-ending i de fleste sterke hokjønnsord. (Storhøe, -setre, -myre) 

Som kartverket bemerker, har Lesja kommune uttrykt ønske om å få bruke e-ending i slike 
tilfeller, og altså fått gehør for det. Det er særlig i-endingene som verken er i tråd med 
dialekt eller rettskriving, som det er ønske om å få endra. På bakgrunn av dette må Lesja 
kommune helt konsekvent bruke e-ending så langt råd er. Det vil også gjelde navn på 
framtidige reguleringsplaner og hyttefelt. Der skal også nye vegnavn være med i 
planforslaget. 

Fjelldronninga endres til Fjelldronningvegen. 

Systerenga har ingen sammenheng med de to bekkene "Systen". Eng som navn på et 
jordstykke er ikke ofte brukt lokalt, men rett sør for dette feltet er det en adresseparsell som 
heter Jordesenget, med bakgrunn i at jordstykkene i området heter det. Nå har ikke det 
foreslåtte navnet noen bakgrunn i lokalt stedsnavn og har heller ikke noe med et jordstykke 
å gjøre, men er feltnavnet og navnet på utbygger. 

I mangel av alternative navn, kan feltnavnet brukes, men med samsvarende skrivemåte som 
Jordesenget, altså Systerenget. 

Liasvingen bør endres til Lisvingen. Dette er i samsvar med språkrådets råd. I dette tilfellet 
er det rett at den bestemte artikkelen faller bort i forleddet i sammensetningen, at det er 
enklere, og at det skiller seg ut fra Liarbergvegen. 



Dette navnet har ikke lokal forankring annet enn at det er en stavelse i Bjorli og 
Liarbergvegen og at den svinger seg oppover lia. Liahovdane og Liaåe har derimot tilknytning 
til gardene Lie på Lesjaskog og Lia på Lesja. 

Morkenlia endres til Morkenlie. 

Språkrådet foreslår at Solsida skiftes ut med et mer nøytralt og lokaliserende navn. Solsida 
er navnet på reguleringsplanen som består av to separate hyttefelt. Det er det østre feltet i 
planen som Solsida foreslås som adressenavn. Det vestre feltet i planen har egne foreslåtte 
vegnavn som er lokalt forankra. 

I mangel av alternative lokale stedsnavn foreslås det å bruke feltnavnet som adressenavn. 

 

Bjorlisletten hyttefelt. 

Det er ikke ønskelig å bruke gardsnavn i adressenavn med mindre vegen går fram til garden. 
Eier av Bjorlisletten (Dersy) ønsker heller ikke at gardsnavnet skal brukes som adressenavn. 

Det viser seg dessuten at der hyttefeltet ligger, heter det Heggan, som var en 
husmannsplass. Dette er opplysning fra grunneier, med henvisning til kartfesting i 
bygdeboka. Da den ble fraflyttet, ble dette stykket lagt til Bjorlisletten. 

Dette navnet har lokal tilknytning, og er kulturhistorisk viktig å bruke og holde i hevd. Det 
foreslås med det som bakgrunn at dette feltet får Hegganvegen som adressenavn. 

 

Dokumenter 

 

 

Innstilling: 

Formannskapet vedtar nye vegnavn/adresseparseller jamfør § 4, § 5, § 9 i Forskrift for 
namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Lesja kommune; 

• Fjelldronningvegen – ny adresseparsell i Bjorli låve (Nyheim panorama) 

• Hegganvegen – ny adresseparsell i Bjorlisletten hyttefelt 

• Systerenget – ny adresseparsell, vestre veg, i Systerenga hyttefelt. 

• Lisvingen – ny adresseparsell i Bjorlia nord vest hyttefelt. 

• Guståsvegen – ny adresseparsell i Nordre Morken hyttefelt med utvidelse, Nedre 

Guståsen hyttefelt og Guståsen hyttefelt. 

• Morkenlie, Lyngvegen og Einevegen – nye adresseparseller i Søre Morken hyttefelt. 

• Ulvemyre og Steinmurvegen – nye adresseparseller i Kjønsletten hyttefelt. 

• Solsida hyttefelt, Langranden og Stormyrberget – nye adresseparseller i Solsida 

hyttefelt. 

• Mellomvegen – ny adresseparsell i Lesja boligfelt. 

 



Og endringer i følgende eksisterende adresseparseller: 

• Harehaugen – eksisterende adresseparsell endres og tilpasses ny reguleringsplan. 

• Bergvegen – eksisterende adresseparsell endres og tilpasses ny reguleringsplan for 

Haugafeltet panorama. 

Bøvermoen hyttefelt – adresseparsellene med vegnavnene Løskamvegen, -tunet, -stigen, -
flaten og –skogen 

• slettes som adresseparseller. Bøvermoen hyttefelt foreslås som ny adresseparsell i 

feltet. Løskambakken beholdes uendret. 

• Nørdre Søreinbu – eksisterende adresseparsell endres og tilpasses reguleringsplan 

for Solsida hyttefelt. 

• Bjønnråket – eksisterende adresseparsell endres og tilpasses østre del av ny 

reguleringsplan i Lesja boligfelt. 

 

 
Formannskapets behandling av sak 13/2021 i møte den 04.03.2021: 

Behandling 

Mariann Skotte forslo å fjerne "hyttefelt" i navnet på Solsida i 7.kulepunkt. 

Formannskapets innstilling fra 02.12.2020 med endringsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Formannskapet vedtar nye vegnavn/adresseparseller jamfør § 4, § 5, § 9 i Forskrift for namnsetting, 

adressering og adresseforvaltning i Lesja kommune; 

Fjelldronningvegen – ny adresseparsell i Bjorli låve (Nyheim panorama) 

Hegganvegen – ny adresseparsell i Bjorlisletten hyttefelt 

Systerenget – ny adresseparsell, vestre veg, i Systerenga hyttefelt. 

Lisvingen – ny adresseparsell i Bjorlia nord vest hyttefelt. 

Guståsvegen – ny adresseparsell i Nordre Morken hyttefelt med utvidelse, Nedre Guståsen hyttefelt 

og Guståsen hyttefelt. 

Morkenlie, Lyngvegen og Einevegen – nye adresseparseller i Søre Morken hyttefelt. 

Ulvemyre og Steinmurvegen – nye adresseparseller i Kjønsletten hyttefelt. 

Solsida, Langranden og Stormyrberget – nye adresseparseller i Solsida hyttefelt. 

Mellomvegen – ny adresseparsell i Lesja boligfelt. 



  

Og endringer i følgende eksisterende adresseparseller: 

Harehaugen – eksisterende adresseparsell endres og tilpasses ny reguleringsplan. 

Bergvegen – eksisterende adresseparsell endres og tilpasses ny reguleringsplan for Haugafeltet 

panorama. 

Bøvermoen hyttefelt – adresseparsellene med vegnavnene Løskamvegen, -tunet, -stigen, -flaten og –

skogen 

slettes som adresseparseller. Bøvermoen hyttefelt foreslås som ny adresseparsell i feltet. 

Løskambakken beholdes uendret. 

Nørdre Søreinbu – eksisterende adresseparsell endres og tilpasses reguleringsplan for Solsida. 

Bjønnråket – eksisterende adresseparsell endres og tilpasses østre del av ny reguleringsplan i Lesja 

boligfelt. 

  

På grunn av en skrivefeil i protokollføringen er protokollen rettet iht votering 19.4.2021 

 

Frank Westad 
kommunedirektør 

 

 


