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Oppretting av nye adresseparseller 

Vedlagt oversendes vedtak gjort av Lesja formannskap, sak 63/20, vedrørende oppretting av nye 

adresseparseller og endring/justering av eksisterende parseller. 

 

Det vises til saksutredningen hvilke felt og adresseparseller dette gjelder. 

 

Det nevnes spesielt at på grunn av stor utbygging og fortetting langs Liarbergvegen, medfører det 

at eiendommene 2/952, 2/992, 2/993, 2/1486, 2/1487, 2/1488, 2/1489, 2/1536, 2/1537, 2/1538 og 

2/1539 får nye husnummer, men samme vegnavn. De som er berørt får dette brevet sammen med 

øvrige høringsparter. Det vil bli varslet når adresseendringen er gjennomført. 

 

Denne saken legges ut med høringsfrist 8/1-2021. Høringsinnspill kan sendes til 

postmottak@lesja.kommune.no eller Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ola Erik Mølmen 
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Lesja kommune 

Forvaltning 

Arkivsak: 2020/841 -4 

Arkiv: L32 

Saksbehandler: 

Ola Erik Mølmen 

Dato: 24.11.2020 

 

 
 

Saksutredning 
 

 

 

 

 

Oppretting av nye adresseparseller 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

 

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. 
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Frank Westad 

kommunedirektør 

 

 

Bakgrunn: 

Nye veger som er bygd eller planlagt, og som må opprettes som egne adresseparseller og ikke har 

fått navn, må navnsettes før det kan tildeles offisiell adresse. 

 

I forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Lesja kommune 

(adresseforskrifta), er formannskapet ansvarlig for navnsetting og gjøre vedtak om skrivemåten 

av stedsnavn/adressenavn. (adresseforskrifta § 2, § 4).  

 

Adressenavn bør være lette å oppfatte, skrive og uttale, og ikke være slik at de kan forveksles 

med andre adressenavn eller mye brukte og allment kjente stedsnavn i adresseområdet, men være 

lokaliserende og så langt som råd bygge på lokal navnetradisjon der adresseparsellen ligger. 

(adresseforskrifta § 5) 

 

Med bakgrunn i dette bør det for eksempel unngås å bruke gardsnavn, med mindre vegen går til 

garden som har navnet. 

 

Som adressenavn i hyttefelt kan feltnavnet med fordel brukes, der det er sammenhengende 

hovedveg og stikkvegene kan knyttes til. Der feltnavnet er gardsnavnet, bør det i utgangspunktet 

ikke brukes som adressenavn i feltet. Samtidig blir feltnavnet godt etablert og lokaliserende. 

Kanskje i større grad enn garden navnet kommer fra. Det er da også blitt brukt i noen få tilfeller. 

 

 

Vurdering: 

Harehaugen ble bestemt som vegnavn i det som tidligere var tenkt som boligfelt. Dette er nå 

omdisponert til fritidsformål, og det er utarbeida ny reguleringsplan for området. Det foreslås å 

bruke Harehaugen også i det nye feltet. Forslaget er i samråd med utbygger. 
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Harehaugen 

 

Bjorli låve. 

Tomterekka lengst sør (Nyheim panorama) må bli egen adresseparsell. Navneforslag fra 

utbygger er Fjelldronninga. De øvrige tomtene i denne planen adresseres direkte til 

Jordesengvegen og Liarbergvegen. 

 

Bjorlisletten hyttefelt. 

Dette feltet har samme navn som garden det er delt fra. Det er derfor i utgangspunktet ikke riktig 

å bruke feltnavnet som adresseparsell. I og med at det teknisk sett er gjennomførbart, foreslås det 

å adressere dette feltet direkte til Liarbergvegen. 

 

Systerenga hyttefelt har to veger inn fra Liarbergvegen. Vegen lengst vest må bli egen 

adresseparsell. Det foreslås å bruke feltnavnet Systerenga som adressenavn. Den andre vegen 

adresseres direkte til Liarbergvegen. 

 

Bjorlia nord vest hyttefelt nord for Liarbergvegen, har en sammenhengende veg som svinger 

seg opp gjennom feltet. Stikkvegene her kan knyttes til hovedvegen. Feltnavnet egner seg dårlig 

som adressenavn. Det foreslås å bruke Liasvingen som vegnavn. 

 

Byggeområdet sør for Liarbergvegen med tett utbygging, adresseres direkte til Liarbergvegen. 

 

Det er i tillegg til dette ett byggeområde med tett bebyggelse i "Bjorlia". Alle enhetene i dette 

området adresseres direkte til Liarbergvegen. 
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Liarbergvegen 

 

Haugafeltet panorama har adkomst gjennom Haugafeltet langs Bergvegen. Det foreslås at 

Bergvegen forlenges, og at stikkvegene knyttes til denne. 
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Bergvegen 

 

 

Guståsvegen foreslås som navn på hovedvegen som går gjennom Nordre Morken hyttefelt, 

Nedre Guståsen hyttefelt og Guståsen hyttefelt. Alle tomtene i disse feltene adresseres direkte til 

Guståsvegen. 
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Guståsvegen 

 

 

Søre Morken hyttefelt har likt navn som garden det er delt fra. Vegstrukturen i feltet er også 

slik at felles adressenavn ikke egner seg. Dette feltet blir mest oversiktlig med tre 

adresseparseller. 

 

Her er hytteforeninga engasjert i navneforslag, og har følgende navnforslag i prioritert 

rekkefølge: 

 

1 Morkenkleiva  Morkenkroken  Morkenlia 

2 Harekleiva  Elgtråkket  Ekornvegen 

3 Einevegen  Furuvegen  Lyngvegen 

4 Bakkevegen  Krokvegen  Slettevegen 

 

Det er ikke optimalt at alle navna starter med Morken. Det kan føre til misforståelser, som ikke er 

bra hvis det haster. "Kleiva" er ikke lokal navnetradisjon. Furuvegen er tidligere brukt på 

Lesjaskog. "Elgtråkket" bør være lokaliserende, noe det ikke vites om det er. 

 

Det foreslås på bakgrunn av dette å bruke følgende navn: 

 

Morkenlia, Lyngvegen og Einevegen slik som kartet under viser.   
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Søre Morken hyttefelt 

 

 

Bøvermoen hyttefelt ligger øst for Rånåvegen og sør for jernbanelinja. Vegene i dette hyttefeltet 

ble i kommunestyrets behandling den 9/12-2010 bestemt skal hete Løskamvegen, med 

stikkvegene Løskamtunet, Løskamstigen, Løskambakken, Løskamflaten og Løskamskogen. 

 

Hytteforeningen i feltet ønsket i utgangspunktet å bruke Bøvermovegen, og Bøver- tunet, -stigen, 

-bakken, -flaten og –skogen. Men deres ønske er nå å bruke feltnavnet Bøvermoen hyttefelt på 

hoveddelen av feltet og Løskamvegen på vegen ned mot området Løskam. 

 

Her strider det å bruke Bøvermoen fordi navnet kan forveksles med et mye brukt og allment 

kjent steds-/områdenavn. I følge lokalkjente er Bøvermoen lokalisert til området nærmere Bøvre. 

Det er også det som er bakgrunnen for endring av det foreslåtte navnet i kommunestyrets 

behandling 9/12-2010. 

 

Av ulike årsaker har ikke Bøvermoen hyttefelt blitt tildelt offesielle adresser. De vedtatte 

adressenavnene Løskamtunet, Løskamstigen, Løskambakken, Løskamflaten og Løskamskogen er 

nokså like ved at alle starter på Løskam og kan fort forveksles, samtidig som en ser i etterkant at 

det ikke er behov for så mange parseller. 

 

Samtidig heter dette feltet Bøvermoen hyttefelt og er med det både godt innarbeida og 

lokaliserende. Løskam er et gardsnavn, som ikke har noen direkte tilknytning til disse vegene, så 

Løskamvegen bør av den grunn ikke brukes. Men området som den aktuelle vegen går til heter 

også Løskam, så det er heller ikke feil å bruke Løskam i vegnavnet. 

 

Det er ikke ønskelig med så mange nesten like vegnavn i et område. Det er mer oversiktlig å 

adressere stikkvegene direkte til samlevegen. Det foreslås derfor å dele feltet på to 
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adresseparseller som får navnene Bøvermoen hyttefelt og Løskambakken. Ved å bruke 

"hyttefelt" i navnet går det fram at det dreier seg om et bestemt hyttefelt. Løskambakken er et 

naturlig navn fordi vegen går ned en bratt bakke fra platået der de fleste hyttene ligger ned til 

Løskam-området ved elva. 

 

 
Bøvermoen hyttefelt 

 

Kjønsletten hyttefelt har to veger inn i feltet i tillegg til at noen tomter og etablerte hytter blir 

adressert direkte til Morkavegen og Movegen. 

 

Navn på vegen lengst nord foreslås skal hete Ulvemyre. Området der vegen går kalles Ulvemyre. 

Foreslått navn på vegen inn til søre del av feltet er Steinmurvegen. Denne vegen går opp langs 

en gammel fin steinmur, som har stor lokal kulturverdi. Navneforslaget er gjort i samråd med 

grunneier.  
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Kjønsletten hyttefelt 

 

 

Solsida hyttefelt består av to felt. Den ene delen ligger på Nørdre Søreinbu, og den andre er delt 

fra Nordre Lien. 

 

Utbygger foreslår å bruke Solsida som adressenavn på feltet under Nordre Lien. 

 

Feltet under Nørdre Søreinbu må deles på tre adresseparseller. Utbygger foreslo følgende 

vegnavn; Søreinbusvegen, Langranden og Stormyrberget. Vegen opp til Nørdre Søreinbu er i dag 

egen adresseparsell med samme navn som garden. Det er ønske å endre dette navnet til 

Søreinbusvegen. Men vegen opp til både Søre Søreinbu og Nørdre Søreinbu blir begge kalla 

Søreibusvegen. Det foreslås derfor at Nørdre Søreinbu blir brukt som i dag. 

 

De to andre vegene er foreslått kalla Langranden og Stormyrberget. Dette er lokalt forankra 

navn. 
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Solsida hyttefelt 

 

 

Lesja boligfelt er i ny reguleringsplan utvida med tre byggeområder nord for eksisterende 

boligfelt. 

 

For det østre området foreslås det å forlenge Bjønnråket slik at det blir adresseparsell for disse 

tomtene. Det vestre området foreslås adressert direkte til Vassvegen. 

 

Det midtre området er planlagt med forbindelse til både Bjønnråket og Vassvegen. Denne vegen 

blir egen adresseparsell med naturlig navn Mellomvegen. 
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Lesja boligfelt 

 

Dokumenter 

1 I Gate nr Inger Haahjem 

2 U Gate nr Inger Haahjem 

3 X Tenestekjøp adressering  

4 S Oppretting av nye adresseparseller  

5 U Oppretting av nye adresseparseller Pål Mølmen 

m.fl. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2020  

 

Behandling 

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 


