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Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

46/20 Plan-, nærings- og utviklingsutvalg 20.10.2020 

Vegnavn i Dovre kommune - Dombås hyttepark 

 

1 X Dombås Hyttepark - navneforslag på veger Postmottak Dovre Kommune 

2 S Vegnavn i Dovre kommune - Dombås hyttepark  

Vedlegg: 

 

Vedtak til: 

Sendes ut av saksbehandler 

Saksutredning: 

§1 i Lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova) fastsetter formålet med lova:  
”Lova skal sikre tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit einsarta og påliteleg register  

(matrikkelen) over alle faste eigedommar i landet, og at grenser og eigedomsforhold blir klarlagde.”  

 

Matrikkelen omfatter også eiendomsopplysninger som adresser og er landets offisielle  

adresseregister. Matrikkellova er derfor ”adresseringslov”. Det er en overordnet målsetting at hele 

landet skal ha et felles adressesystem basert på vegadresser. En offisiell adresse skal  

inneholde et navn (vegnavn) og et nummer som entydig slår fast en adresse innenfor en  

kommune. 

 

Matrikkellovens § 21 fastsetter at kommunen tildeler offisielle adresser og at det kan utarbeides 

lokale forskrifter for adresseringsarbeidet. Kommunestyret vedtok i sak 5/10 lokal forskrift for  

fastsettelse av vegnavn, adressering og adresseforvaltning i Dovre kommune i tillegg til en  

adresseringsplan. § 1 i forskriften sier at tjenesteområde Plan-, næring og utvikling er  

kommunen sin adressemyndighet og har ansvar for adresseforvaltningen i kommunen med  

tildeling av offisielle adresser. § 2 fastsetter at Plan-, nærings- og utviklingsutvalget er kommunen  

sin navnemyndighet og har ansvar for tildeling av vegnavn og gjør vedtak om skrivemåten av  

stedsnavn/adressenavn etter reglene i Lov om Stadnamn. 

 

Dette er nye veger som er opparbeidet etter reguleringsplanen Dombås hyttepark og består av en 

hovedveg som er foreslått å hete Hardbakkevegen. 3 stikkveger som er foreslått, er Elgtrakket, 

Moskustrakket og Jervetrakket. Se illustrasjon nedenfor. 

 



 

Vurdering: 

I følge forskrift til Matrikkelloven skal vegadresse tildeles: Bygning til boligformål, fritidsformål, 

næringsvirksomhet, offentlig eller publikumsretta virksomhet. 

  

Matrikkelforskriftens § 49 fastsetter formålet med adresser og skilt:  
”Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger,  

boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til. Adressen skal også tjene som  

stedheftingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlige registre og arkiv. Føring av adresser i  

matrikkelen skal bidra til et felles adressesystem for hele landet.”  

 

Nye navneforslag blir lagt frem på grunn av endringer i vegbildet, nye veger er opparbeidet eller det 

er ønske eller behov for flere vegnavn for å få til hensiktsmessig adressering. Forslagene kommer fra 

grunneiere og styreleder i Dombås hyttepark AS.  

 



Rådmannens innstilling: 

Plan, nærings- og utviklingsutvalget vedtar: 

Foreslåtte vegnavn, «Hardbakkevegen, Elgtrakket, Moskustrakket og Jervetrakket», legges ut til 

offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 1. november 2020. 

 

 

Saksprotokoll i Plan-, nærings- og utviklingsutvalg - 20.10.2020  

 

Plan-, nærings- og utviklingsutvalgets vedtak: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannen får fullmakt til å justere høringsfristen om nødvendig. 

 

 

 

 

 

 

 


