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Klage på vedtak om adressenavn - Vennemoveien 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Aurskog-Høland kommune tar klage framsatt i brev fra Kartverket datert 06.07.2022, til følge. 
2. Adressenavnet Vennemoveien endres til Hveinemoveien, i samsvar med matrikkelforskrifta § 

51 og lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning § 2. 
 
 
Vedlegg:  

1. Saksframstilling, vedlegg og vedtak i F-sak 77/22, den 13.06.2022 – Endring av adressenavn 
som følge av avgjørelser i navnesaker. 

2. Brev fra Kartverket, datert 06.07.2022 – Klage. 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Diverse dokument tilknyttet tidligere navnesak for Hveinemo. 
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Klage på vedtak om adressenavn - Vennemoveien

Kommunedirektørens innstilling:
1. Aurskog-Høland kommune tar klage framsatt i brev fra Kartverket datert 06.07.2022, til følge.
2. Adressenavnet Vennemoveien endres til Hveinemoveien, i samsvar med matrikkelforskrifta §

51 og lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning§ 2.

Vedlegg:
1. Saksframstilling, vedlegg og vedtak i F-sak 77/22, den 13.06.2022 - Endring av adressenavn

som følge av avgjørelser i navnesaker.
2. Brev fra Kartverket, datert 06.07.2022 - Klage.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Diverse dokument tilknyttet tidligere navnesak for Hveinemo.
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Saksopplysninger: 
Formannskapet behandlet under sitt møte den 13.06.2022, sak 77/22, spørsmålet om endring av 
skrivemåten av fire adressenavn som følge av avgjørelser i tilhørende navnesaker (vedlegg 1). 
 
Det ble her blant annet fattet vedtak om å avvise Kartverkets anmodning om å endre skrivemåten av 
adressenavnet Vennemoveien til Hveinemoveien, under henvisning til at det bør legges avgjørende 
vekt på uttalelser fra lokale beboere. 
 
Formannskapets vedtak ble oversendt Kartverket den 21.06.2022. Kartverket sendte den 06.07.2022 
brev hvor kommunens avvisning av å endre adressenavnet Vennemoveien formelt påklages (vedlegg 
2). Klagen ble mottatt rettidig og skal derfor behandles av kommunen. 
 
I sin klage viser Kartverket til lov om stadnamn § 4, tredje ledd som fastsetter: 
«Når det same namnet er brukt om ulike namneobjekt på den same staden, skal den skrivemåten som 
er brukt for det namneobjektet namnet opphavleg vart brukt om, som hovudregel vere retningsgivande 
for skrivemåten for dei andre namneobjekta.» 
 
Det vises i klagen også til kommunedirektørens saksframstilling som lå til grunn for vedtaket som nå 
påklages, som Kartverket sier «er godt i samsvar med Kartverkets vurderinger». 
 
Intimasjon: 
Formannskapet avviste under sitt møte den 13.06.2022, sak 77/22, en anmodning fra Kartverket om å 
endre adressenavnet Vennemoveien til Hveinemoveien. Kartverket har i brev datert 06.07.2022 
påklaget denne avgjørelsen, med henvisning til at klagenemda for stedsnavnsaker tidligere har avgjort 
at gårdsnavnet skal skrives Hveinemo – og at lov om stadnamn slår fast at avledede stedsnavn skal 
gis samme skrivemåte som primærnavnet. Kommunedirektøren anbefaler sterkt at formannskapet tar 
den mottatte klagen til følge og endrer adressenavnet til Hveinemoveien. 
 
Relevante bestemmelser: 
Stedsnavnloven § 4, tredje ledd, første punktum fastsetter: 
«Når det same namnet er brukt om ulike namneobjekt på den same staden, skal den skrivemåten som 
er brukt for det namneobjektet namnet opphavleg vart brukt om, som hovudregel vere retningsgivande 
for skrivemåten for dei andre namneobjekta.». 
 
Stedsnavnloven § 11, første ledd fastsetter: 
«Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal 
han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd.». 
 
Forskriften til stedsnavnloven § 11 fastsetter: 
«Statsorgan, fylkeskommunar og kommunar og selskap som det offentlege eig fullt ut skal bruke den 
fastsette eller prioriterte skrivemåten av stadnamnet, jf. stadnamnlova § 11 og forskrifta § 14 femte 
ledd, i tekstproduksjon, skilting og på kart.». 
 
Vurderinger: 
I dette tilfelle har klagenemda for stedsnavnsaker endelig avgjort at gårdsnavnet Hveinemo skal 
skrives på denne måten. Adressenavnet Vennemoveien er avledet fra dette gårdsnavnet. 
 
Kommunen har etter dette ikke noe annet valg enn å endre adressenavnet til Hveinemoveien. Dette 
følger av stedsnavnloven § 4, tredje ledd. 
 
Kommunedirektøren vil etter dette sterkt anbefale formannskapet å gjøre om sitt vedtak om å avvise 
Kartverkets anmodning om å endre adressenavnet til Hveinemoveien.  
 
Det må vurderes som lite sannsynlig at kommunen ved en eventuell klagesak til klagenemda vil kunne 
vinne fram dersom man holder fast på vedtaket som nå er påklaget. 
 
Økonomiske vurderinger: 
Dersom kommunen ikke tar hensyn til klagen som er mottatt fra Kartverket, må det reises ny navnesak 
for å avgjøre klagen. Dette vil medføre en god del ressursbruk på kommunalt og statlig 
forvaltningsnivå som kan unngås om klagen tas til følge av kommunen. 

Saksopplysninger:
Formannskapet behandlet under sitt møte den 13.06.2022, sak 77/22, spørsmålet om endring av
skrivemåten av fire adressenavn som følge av avgjørelser i tilhørende navnesaker (vedlegg 1).

Det ble her blant annet fattet vedtak om å avvise Kartverkets anmodning om å endre skrivemåten av
adressenavnet Vennemoveien til Hveinemoveien, under henvisning til at det bør legges avgjørende
vekt på uttalelser fra lokale beboere.

Formannskapets vedtak ble oversendt Kartverket den 21.06.2022. Kartverket sendte den 06.07.2022
brev hvor kommunens avvisning av å endre adressenavnet Vennemoveien formelt påklages (vedlegg
2). Klagen ble mottatt rettidig og skal derfor behandles av kommunen.

I sin klage viser Kartverket til lov om stadnamn § 4, tredje ledd som fastsetter:
«Når det same namnet er brukt om ulike namneobjekt på den same staden, skal den skrivemåten som
er brukt for det namneobjektet namnet opphavleg vart brukt om, som hovudregel vere retningsgivande
for skrivemåten for dei andre namneobjekta.»

Det vises i klagen også til kommunedirektørens saksframstilling som lå til grunn for vedtaket som nå
påklages, som Kartverket sier «er godt i samsvar med Kartverkets vurderinger».

Intimasjon:
Formannskapet avviste under sitt møte den 13.06.2022, sak 77/22, en anmodning fra Kartverket om å
endre adressenavnet Vennemoveien til Hveinemoveien. Kartverket har i brev datert 06.07.2022
påklaget denne avgjørelsen, med henvisning til at klagenemda for stedsnavnsaker tidligere har avgjort
at gårdsnavnet skal skrives Hveinemo - og at lov om stadnamn slår fast at avledede stedsnavn skal
gis samme skrivemåte som primærnavnet. Kommunedirektøren anbefaler sterkt at formannskapet tar
den mottatte klagen til følge og endrer adressenavnet til Hveinemoveien.

Relevante bestemmelser:
Stedsnavnloven § 4, tredje ledd, første punktum fastsetter:
«Når det same namnet er brukt om ulike namneobjekt på den same staden, skal den skrivemåten som
er brukt for det namneobjektet namnet opphavleg vart brukt om, som hovudregel vere retningsgivande
for skrivemåten for dei andre namneobjekta.».

Stedsnavnloven § 11, første ledd fastsetter:
«Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal
han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i§ 1 tredje ledd.».

Forskriften til stedsnavnloven § 11 fastsetter:
«Statsorgan, fylkeskommunar og kommunar og selskap som det offentlege eig fullt ut skal bruke den
fastsette eller prioriterte skrivemåten av stadnamnet, jf. stadnamn/ova § 11 og forskrifta § 14 femte
ledd, i tekstproduksjon, skilting og på kart.».

Vurderinger:
I dette tilfelle har klagenemda for stedsnavnsaker endelig avgjort at gårdsnavnet Hveinemo skal
skrives på denne måten. Adressenavnet Vennemoveien er avledet fra dette gårdsnavnet.

Kommunen har etter dette ikke noe annet valg enn å endre adressenavnet til Hveinemoveien. Dette
følger av stedsnavnloven § 4, tredje ledd.

Kommunedirektøren vil etter dette sterkt anbefale formannskapet å gjøre om sitt vedtak om å avvise
Kartverkets anmodning om å endre adressenavnet til Hveinemoveien.

Det må vurderes som lite sannsynlig at kommunen ved en eventuell klagesak til klagenemda vil kunne
vinne fram dersom man holder fast på vedtaket som nå er påklaget.

Økonomiske vurderinger:
Dersom kommunen ikke tar hensyn til klagen som er mottatt fra Kartverket, må det reises ny navnesak
for å avgjøre klagen. Dette vil medføre en god del ressursbruk på kommunalt og statlig
forvaltningsnivå som kan unngås om klagen tas til følge av kommunen.
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Dersom klagen tas til følge av kommunen må adresseparsellen endre navn i matrikkelen, og det må 
skiftes ut veinavnskilt. Dette vurderes å utgjøre lavere samlet ressursbruk enn om kommunen må 
opprette ny navnesak for å avgjøre klagen. 
 
Offentlig ressursbruk vurderes imidlertid ikke å være et tema som bør avgjøre kommunens beslutning i 
denne saken. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Kommunens stilling til den mottatte klagen vurderes ikke å ha vesentlige miljømessige konsekvenser. 
 
Alternativer og konsekvenser:  
Kommunen kan ta den mottatte klagen til følge, og fatte vedtak om å endre adressenavnet 
Vennemoveien til Hveinemoveien, slik Kartverket har anmodet kommunen om. Kommunen følger i så 
fall opp intensjonen i lov om stadnamn § 4, tredje ledd, første punktum. 
 
Kommunen kan avvise den mottatte klagen. Kommunen må i så fall iverksette ny navnesak for å 
avgjøre klagesaken. Dette vil innebære at kommunen må iverksette ny lokal høring og legge fram 
spørsmålet på nytt for Språkrådets stedsnavntjeneste, jf. § 12 siste ledd i lov om stadnamn. Dersom 
kommunen etter ferdig behandling holder fast på det opprinnelige vedtaket, skal saken sendes videre 
til Klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse. 
 
Et alternativt vedtak kan være som følger: 
« 

1. Aurskog-Høland kommune tar ikke klage framsatt i brev fra Kartverket datert 06.07.2022 til 
følge. 

2. Det iverksettes en prosess for å ta stilling til klagen med ny lokal høring og innhenting av ny 
uttalelse fra Språkrådets stedsnavntjeneste.». 

 
 
Konklusjon: 
Når klagenemda for stedsnavnsaker i tidligere klagesak har avgjort at gårdsnavnet skal skrives 
Hveinemo, følger det av lov om stadnamn § 4, tredje ledd, første punktum, at avledede stedsnavn 
også skal skrives på denne måten. Kommunen har i realiteten ikke noe annet valg enn å endre 
adressenavnet til Hveinemoveien, hvilket kommunedirektøren anbefaler.  
 
Kommunedirektøren vurderer det som overveiende sannsynlig at en eventuell klagesak til 
klagenemda vil ende opp med at skrivemåten vil fastsettes til Hveinemoveien i samsvar med 
skrivemåten for gårdsnavnet. Det vil etter kommunedirektørens vurdering ha lite for seg å prøve 
spørsmålet for klagenemda. 
 
 

Dersom klagen tas til følge av kommunen må adresseparsellen endre navn i matrikkelen, og det må
skiftes ut veinavnskilt. Dette vurderes å utgjøre lavere samlet ressursbruk enn om kommunen må
opprette ny navnesak for å avgjøre klagen.

Offentlig ressursbruk vurderes imidlertid ikke å være et tema som bør avgjøre kommunens beslutning i
denne saken.

Miljømessige konsekvenser:
Kommunens stilling til den mottatte klagen vurderes ikke å ha vesentlige miljømessige konsekvenser.

Alternativer og konsekvenser:
Kommunen kan ta den mottatte klagen til følge, og fatte vedtak om å endre adressenavnet
Vennemoveien til Hveinemoveien, slik Kartverket har anmodet kommunen om. Kommunen følger i så
fall opp intensjonen i lov om stadnamn § 4, tredje ledd, første punktum.

Kommunen kan avvise den mottatte klagen. Kommunen må i så fall iverksette ny navnesak for å
avgjøre klagesaken. Dette vil innebære at kommunen må iverksette ny lokal høring og legge fram
spørsmålet på nytt for Språkrådets stedsnavntjeneste, j f .§ 12 siste ledd i lov om stadnamn. Dersom
kommunen etter ferdig behandling holder fast på det opprinnelige vedtaket, skal saken sendes videre
til Klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse.

Et alternativt vedtak kan være som følger:
((

1. Aurskog-Hø/and kommune tar ikke klage framsatt i brev fra Kartverket datert 06.07.2022 til
følge.

2. Det iverksettes en prosess for å ta stilling til klagen med ny lokal høring og innhenting av ny
uttalelse fra Språkrådets stedsnavntjeneste.».

Konklusjon:
Når klagenemda for stedsnavnsaker i tidligere klagesak har avgjort at gårdsnavnet skal skrives
Hveinemo, følger det av lov om stadnamn § 4, tredje ledd, første punktum, at avledede stedsnavn
også skal skrives på denne måten. Kommunen har i realiteten ikke noe annet valg enn å endre
adressenavnet til Hveinemoveien, hvilket kommunedirektøren anbefaler.

Kommunedirektøren vurderer det som overveiende sannsynlig at en eventuell klagesak til
klagenemda vil ende opp med at skrivemåten vil fastsettes til Hveinemoveien i samsvar med
skrivemåten for gårdsnavnet. Det vil etter kommunedirektørens vurdering ha lite for seg å prøve
spørsmålet for klagenemda.
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