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Utvalg for miljø, plan og ressurs

12/20

20.02.2020

Kommunestyret

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i stedsnavnlovens § 7 fastsettes adressenavnene



Grønfjelldalsveien fra E6 kryss Mangholmheia til Østerdal
Nevernesveien fra Grønfjelldalsveien til E6 kryss Eiteråga.

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 28.01.2020 - sak 4/20
Vedtak: Saken ble trukket fra sakliste

Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 15/20
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 12/20
Vedtak:
Med hjemmel i stedsnavnlovens § 7 fastsettes adressenavnene
 Grønfjelldalsveien fra E6 kryss Mangholmheia til Østerdal
 Nevernesveien fra Grønfjelldalsveien til E6 kryss Eiteråga.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

Saksopplysninger
Navnesak for veinavn ved Nevernes er kunngjort med forslagsfrist 01.02. 2018. Det kom forslag
fra









Omar Hermansen: Gamle Saltfjellveien
Vegar Løkås: Lykliga gatan, Krøtterstien, Lasken, Sløyfa, Gammelveien, Alternativsveien,
Likørsvengen, Nerveien, Anstens gate, Leifs gate, Kjerk kroken, Tærlahompen, Forstillingsveien,
Akkevittslætta
Jaktlag v/Erik Skonseng: Nevernesveien
Otto Margido Pedersen: Tullgranhei
Robert Nilsskog: Mangholmheiveien, Dunderlandsveien, Dunderlandsdalveien, Storhaugveien,
Storforsheien vei
en ukjent: Nevernesvegen
en ukjent: Kirkeveien, Nevernesveien, Tullgranheiveien

Administrasjonen legger dette til grunn:
Navnesaka gjelder gamle E6 fra kryss Mangholmheia til kryss rett sør for Eiteråga. Strekninga er
6 km og er nedklassifisert til fylkesvei. På Brennmoen, 1,5 km nord for E6 Mangholmheia,
starter Grønfjelldalsveien med bru over Ranelva. På strekninga MangholmheiaGrønfjelldalsveien er det tre adresser, på strekninga Grønfjelldalsveien-Eiteråga er det 15. De
laveste adressenumrene i Grønfjelldalsveien er 6 og 35.
Veien strekker seg over gnr. 83 Eiteråga, gnr. 85 Tullgranheia (Storéheia), gnr. 86 NordNæverneset og gnr. 87 Storforsheia. Stedsnavn langs veien er fra sør: Mangholmheia,
Brennmoen, Nevernes, Nevernes kirke, Reinvollen, Skogly, Litlenget, Tullgranheia, Oppdalheia.
Det mest brukte områdenavnet er Neverneset som og omfatter Sørneverneset på andre sida av
Ranelva. Siden adressene fordeler seg på mange eiendommer er det viktig å bruke endinga –
veien.
Siden trafikken til Grønfjelldalen bruker denne veien er det vektlagt at den gjennomgående
veien er den sørlige parsellen Mangholmheia-Brennmoen. Parsellen er i praksis en forlengelse
av Grønfjelldalsveien, og det ligger derfor til rette for at den starter i E6 kryss Mangholmheia.
Nåværende nummerering kan stå uendret siden er ledige adressenummer.
Parsellen Grønfjelldalsveien-Eiteråga gis et eget navn som er knytta til stedet. Neverneset er det
alminnelig brukte områdenavnet og referansepunktet. Nevernesveien vil derfor være et navn
som de fleste skjønner hvor er og som det er lett å finne fram til. Ingen av de foreslåtte navnene
har tilsvarende egenskaper. Kirkeveien gir ingen orientering og hvor den er, Mangholmheia
ligger ikke innafor det området vi her snakker om og Tullgranheia er bruka som gårdsnavn, ikke
som områdenavn. Navn knytta til Saltfjellet og Dunderland blir misvisende.
Når denne navnesaka er ferdig vil alle veier i området Grønfjelldalen-Neverneset har navn
vedtatt etter stedsnavnloven.
Skrivemåten skal ta utgangspunkt i lokal uttale og tilpasses norsk eller samisk rettskriving:
Side 2 av 3




Grønfjelldalsveien er allerede i bruk, men er ikke behandlet etter stedsnavnloven. Skrivemåten
Grøn- er nynorsk rettskriving, og Grønfjelldalen er vedtatt skrivemåte etter stedsnavnloven.
Neverneset er norsk rettskriving. Næver-, som er skrivemåten i gårdshistoria, er ikke bruka på
gårdene her og heller ikke på kirka.

Vurdering
Språkrådet har ingen merknader til kommunens vurdering av skrivemåten (se vedlegg).
Når det gjelder skrivemåten for Grønfjelldalsveien, så kan en alternativ skrivemåte være
Grønnfjelldalveien (uten s mellom navneleddene). Dette kan utvalget endre uten at det rammes
av språkrådets tilrådning.
Det framgår av saksopplysningene at rådmannen vektlegger at parsellen fra E6 til brua over
Ranelva, er en del av Grønnfjelldalsveien.
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