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Rådmannens innstilling
Med hjemmel i lov om stadnamn § 5 vedtas nye navn på eksisterende veier til Akersvassveien og
Kjennsvassveien, og nye områdenavn på hyttefelt til Mogresfjellet, Umbukta, Båtstrandlandet,
Østre Kallvatnet, Kvalnes, Reinfjellia, Raudfjellet, Raudvatnet, Tverrvatnet og Nevertjønnlia.

Saksopplysninger
Statens Kartverk arbeider for at hele Norge skal ha veiadresse. Målet er at innen utgangen av
2016 skal 90 % av adressene være veiadresser.
Rana kommune v/Eiendoms- og oppmålingskontoret startet i 2015 jobben med å tildele adresser
til alle fritidsboliger som ikke har veiadresse.
Følgende prinsipp for adressering vil i hovedsak benyttes:
 Fritidsboliger langs veier med gatenavn vil tildeles adresser tilknyttet denne veien.
 Fritidsboliger i regulerte hyttefelt vil adresseres med områdenavn iht.
reguleringsplannavnet.
 Øvrige områder (større hytteområder) adresseres med egne områdenavn.
 Nye gatenavn/områdenavn vil opprettes der det er nødvendig.
I forbindelse med denne adresseringen ble det reist navnesak med hjemmel i Lov om Stadnamn §
5 Fastsetjing av skrivemåten, for enkelte veier samt flere områdenavn. Kunngjøring av navnesak
ble gjort i Rana Blad og på kommunens nettside 11. september 2015 med frist for
innspill/navneforslag 23. oktober 2015. I tillegg har navneforslagene vært forelagt
Stedsnavntjenesten for Midt-Norge til uttalelse.
Kommunens administrasjon har i samarbeid med Statskog kommet frem til forslagene som har
vært på høring:
Anleggsvei med start på Umskaret til dammen på Akersvatnet:
Akersvassveien
Anleggsvei med start på dammen på Akersvatnet til kommunegrensen mot Hemnes:
Kjennsvassveien (samordnet med Hemnes kommune)
Vei i regulert hytteområde i Umbukta
Temmermoen
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Regulerte hytteområder som gis egne områdenavn:
Mogressfjellet
Umbukta
Båtstrandlandet
Kallvatnet Øst
Kvalnes
Områder som gis egne områdenavn:
Reinfjellia: Området fra Utsikten til Olia.
Raudfjellet: Området på nordsida av E12 f.o.m Olia til Raudvassåsen.
Raudvatnet: Området f.o.m Raudvassåsen til Bjuråga, hele vestsiden av vannet og sørsida av
E12
Tverrvatnet: Området fra Bjuråga til tunellen (med unntak av de gårdsbruk/bygninger som
allerede er tildelt adresse til Svenskveien).
Nevertjønnlia
Det foreslås også å forlenge en del av de eksisterende veinavnene:
Grønfjelldalsveien
Plurdalsveien
Andfjellveien
Øverdalsveien
Vatnaveien
Straumsnesveien
Husnesveien

Vurdering
Følgende merknader er registrert:
Kartverket har innsigelser til forslaget Kallvatnet Øst, da dette ikke er i tråd med norsk
rettskriving, og foreslår heller Østre Kallvatnet eller Østkallvatnet.
Stedsnavntjenesten for Midt-Norge anbefaler å bruke Mogresfjellet, siden Mogres- er vedtatt
skrivemåte i andre navn. Konsulenten tilrår formen Tømmermoan, istedenfor forslaget
Temmermoen, fordi skrivemåten skal følge norsk rettskriving.
Andre merknader/forslag har blitt vurdert og besvart, men har ikke vært tilstrekkelig begrunnet
og ville ha brutt med kommunens navnsettingstradisjoner.
Administrasjonen følger anbefalingene fra Kartverket og Stedsnavntjenesten for Midt-Norge og
endrer opprinnelige forslag fra Kallvatnet Øst og Mogressfjellet til Østre Kallvatnet og
Mogresfjellet. Temmermoen er tatt ut av denne saken for videre avklaring, og vil bli behandlet i
en senere sak. Administrasjonen mener det er uheldig å opprette et nytt gatenavn med samme
navn som et stedsnavn i en annen del av kommunen(Tømmermoan i Grønfjelldalen).

Vedlegg:
Høringsuttalelse fra Stedsnavntjenesten for Midt-Norge
Høringsuttalelse fra Kartverket
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Stedsnavntjenesten for Midt-Norge
┌

┐

Rana kommune
Att. Paul Egil Murbræck
postmottak@rana.kommune.no
└

┘

Deres ref.

Vår ref.
16/12-1

Dato
14.01.2016

Rana kommune – adressenavn og områdeadresser – tilråding
Vi viser til e-post fra Rana kommune datert 16.12.2015, der kommunen ber om råd om skrivemåte for tre
veinavn og ni områdenavn i kommunen. Her er lista med tilrådinger fra navnekonsulentene. Der rådet
avviker fra kommunens navneforslag, gir vi en begrunnelse etter lista. Ta kontakt hvis noe er uklart.
Kommunens
navneforslag

Navnekonsulentenes tilråding

Merknad

1

Akersvassveien

OK

2

Kjennsvassveien

OK

Formen er OK. Konsulentene undrer over hvorfor
parsellen deles som den gjør, når veien fortsetter
langs Akersvatnet.

3

Temmermoen

Tømmermoan

Se kommentar nedafor.
Se kommentar nedafor.

Veier

Områdenavn hyttefelt
4

Mograsfjellet

Mogresfjellet

5

Umbukta

OK

6

Båtstrandlandet

OK

7

Østre Kallvatnet

OK

8

Kvalnes

OK

9

Reinfjellia

OK

10

Raudfjellet

OK

11

Tverrvatnet

OK

12

Nevertjønnlia

OK

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 Oslo

TELEFON
941 62 576
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E-POST
post@sprakradet.no

INTERNETT
www.sprakradet.no

Kommentarer til et par av navna
Tømmermoan - Temmermoen
Her tilrår konsulentene formen Tømmermoan, med førsteleddet i samsvar med norsk rettskriving (jfr. samtale
med Eli Ellingsve på telefon). Forskrift om skrivemåten av stadnamn § 3 sier at «Namn som inneheld
allment kjende ord eller namneledd, skal som hovudregel rette seg etter gjeldande rettskriving». Ner- og
Øver-Temmermoen er brukt på Økonomisk kartverk, men ellers finnes det ingen eksempler skrivemåten
Temmer- i Nordland fylke. Når det ikke er noen etablert regionalform, skal skrivemåten følge norsk
rettskrivning, slik at skrivemåten blir Tømmermoan.
Mogresfjellet
Skrivemåten Mogres- er vedtatt i andre navn: Mogreshaugen og Mogrestjønna. Selv om fjellet ikke har noen
vedtatt skrivemåte, bør kommunen følge den formen som er vedtatt i andre navn. Jeg har kontaktet AudKirsti Pedersen, ettersom det var henvist til henne i brevet fra kommunen. Hun understreker at det er
Stedsnavntjenesten som tilrår. Skrivemåten Mogres- med e gjenspeiler nordnorsk uttale med æ.

Vi ber om at kommunen sender oss kopi av det endelige vedtaket på adressenavna, jamfør Lov
om stadnamn. Vi minner kommunen om at nye adressenavn også skal meldes inn til Sentralt
stedsnavnregister (SSR) v/Kartverket, 3507 Hønefoss eller på e-post post@kartverket.no, jf. § 12 i
stedsnavnloven.

Med hilsen

Eli Johanne Ellingsve
navnekonsulent

Tor Erik Jenstad
navnekonsulent
Berit Sandnes
sekretær

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.

Kopi: Kartverket Landdivisjonen, 3507 Hønefoss
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Rana kommune
Eiendoms- og oppmålingskontoret
Kartverket viser til kunngjøringa av forslag til adressenavn på nettsidene til Rana kommune,
http://www.rana.kommune.no/nyheter/Sider/HØRING-adressering-av-fritidsboliger-i-Ranakommune.aspx
Kartverket har innsigelser til navneforslaget Kallvatnetost eller Kallvatnetøst. Retningsadverb i norsk kan
ikke etterstilles navnet som det står til. Retningsadverb stilles foran navnet, f.eks. Østre Kallvatnet eller
Østkallvatnet. Skrivemåten av stedsnavn kan ikke vedtas før navna har vært lagt fram for
Stedsnavntjenesten for Midt-Norge, post@sprakradet.no, som skal gi råd om skrivemåten av stedsnavn ut
fra regelverket i lov om stadnamn. Om kommunen ikke alt har sendt adressenavnsaka til
Stedsnavntjenesten, må dette gjøres nå. Kartverket vil gjerne også ha kopi av saka.
Ta kontakt om noe skulle være uklart.
Vennlig hilsen
Aud-Kirsti Pedersen

Aud-Kirsti Pedersen
Navneansvarlig for Nord-Norge
Kartverket Bodø, Tromsø, Vadsø
Tlf. 32118758
E-post: aud.kirsti.pedersen@kartverket.no
www.kartverket.no
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