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Veinavn Nevermoen - Kvitingan
Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Utvalg for oppvekst og kultur

3/20

28.01.2020

Kommunestyret

14/20

11.02.2020

Utvalg for miljø, plan og ressurs

11/20

20.02.2020

Kommunestyret

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i stedsnavneloven § 7 fastsettes adressenavnene



Nevermoveien for strekninga fra avkjøring fra E6 til f.t. Saltfjellveien 649
Kvitingveien for strekninga fra Nevermoveien til f.t. Saltfjellveien 775

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 28.01.2020 - sak 3/20
Vedtak: Saken ble trukket fra sakliste

Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 14/20
Vedtak: Saken ble trukket fra saklisten da den må behandles i MPR utvalget før
kommunestyrets behandling.

Innstilling fra utvalg for miljø, plan og ressurs - 20.02.2020 - sak 11/20
Vedtak:
Med hjemmel i stedsnavneloven § 7 fastsettes adressenavnene
* Nevermoveien for strekninga fra avkjøring fra E6 til f.t. Saltfjellveien 649
* Kvitingveien for strekninga fra Nevermoveien til f.t. Saltfjellveien 775
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

Saksopplysninger
Navnesak for veinavn på Nevermoen er kunngjort med forslagsfrist 01.02. 2018. Det kom
forslag fra







Robert Nilsskog: Nevermoveien
Børge Masterdalshei: Nevermoen
Otto Margido Pedersen: Nevermoen
Hans Langbekkhei Nævermoveien
en ukjent: «nevermo veien»
en ukjent: «Langbekkhei veien».

Administrasjonen legger følgende til grunn:
Navnesaka gjelder en atkomstvei på 2,3 km parallelt med E6 fra Langbekkheia og oppover mot
Ørtfjellveien. Avkjøring fra E6 er om lag 800 m nord for Langbekkheia. Nord for avkjøringa er
det 13 adressenummer, på sørsida 21.
Atkomstveien strekker seg over gnr. 92 Storlia og gnr. 88 Kvitingan. Stedsnavn langs veien på
gnr. 92 er Langbekkheia, Nevermoen, Bruvollen og Storheia. På gnr. 88 ligger Bjørkan, Lysheim,
Botelstranda, Kvitingan, Grindvika og Hommelberget. De mest brukte områdenavnene er
Nevermoen og Kvitingan. Siden adressene fordeler seg på mange bruksnavn er det riktig å
bruke endinga –veien.
Det er ingen gjennomgående vei i denne saka som må vektlegges, og atkomstveien framstår
som to blindveier. Det ligger derfor til rette for at de to parsellene får hvert sitt navn. Det
harmonerer også med grensa mellom de to opprinnelige gårdene, som er ganske nær
avkjøringa fra E6.
Skrivemåten skal ta utgangspunkt i lokal uttale og tilpasses norsk eller samisk rettskriving:






Nevermoen er godkjent skrivemåte, men er ikke vedtatt etter stedsnavnloven. En mulig
opprinnelse til navnet er at det vaks bjerk på moen som bøndene løypa never av.
Kvitingan er det eneste gårdsnavnet i området som er vedtatt etter stedsnavnloven. Frøholm
(gardshistoria) antar at endinga –an markerer bestemt form flertall og at navnet betegner
«Kvitengane». Denne tolkinga er usikker, men legges til grunn her.
Når –veien tilføyes stedsnavnet blir den bestemte bøyninga (suffiksene –en og –an) tatt bort.
Det er ei vanlig avkorting i ranværingsmålet som også er godkjent rettskriving.
Skrivemåten kan være Kvitingsveien, med genitiv-s, som også er godkjent rettskriving.

Vurdering
Språkrådet har i sin uttalelse gitt tilslutning til den foreslåtte skrivemåten (se vedlegg).
Saksbehandler finner det naturlig at den aktuelle veistrekningen fordeles på to adressenavn
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