Trondheim kommune

Saksframlegg
Øverbylykkja, endelig vedtak om vegnavn
Arkivsaksnr.: 09/676

::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar vedtak i klagenemnda for stedsnavnsaker vedrørende vegnavnet Øverbylykkja til
orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
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... Sett inn saksutredningen under denne linja
Bakgrunn
I forbindelse med at det er vedtatt reguleringsplan for utbygging av boliger på eiendommen Øverbylykkja,
gnr 268 bnr 2 m.fl. på Byneset, er det behov for å tildele navn på ny veg inn i området. Ny veg tar av fra
vegen mellom Klefstadhaugen og Rye, og går sørover inn i planlagt nytt boligområde. Vegen er vist i
reguleringsplan og oversiktskart (saksvedlegg 1 og 2).
I henhold til matrikkellovens §21 med forskrifter vedtas nye vegnavn av kommunen, som del av
adressetildelingen. Kommunen gjør vedtak om skrivemåten for vegnavn i henhold til § 5 i lov om stadnamn,
mens Statens kartverk vedtar skrivemåten for gårdsnavn.
Kommentarene til stadnamnlovas §4 slår fast at fastsetting av skrivemåten skal være den nedarvede lokale
uttalen av navnet, og at skrivemåten i primærfunksjonen som hovedregel skal være retningsgivende for
skrivemåten i de andre funksjonene. Videre sies det til §5 at dersom bruksnavnet er en del av den offisielle
adressen, for eksempel at det er del av et vegnavn, skal skrivemåten som er fastsatt for bruksnavnet
benyttes.
Forskrift om skrivemåten av stadnamn slår i §6 fast at før vedtak om skrivemåte blir gjort, skal
navnekonsulentene gi tilråding om skrivemåten.
Saksbehandlingen og tidligere vedtak
Tidlig i prosessen ble kommunen kontaktet på telefon av berørte eiere som mente at navnet Øverbylykkja
allerede benyttes av de som er kjent i området, og at det derfor er mest riktig å beholde dette navnet også
som navn på den nye vegen. Byhistoriekomiteen er hørt om navnevalget, og komiteen tiltrådte forslaget.
Stedsnavntjenesten for Midt-Norge er hørt om skrivemåten av navnet, og hadde ingen merknader til
denne. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen tiltrådte enstemmig kart- og oppmålingssjefens anbefaling, og
vegnavnet Øverbylykkja ble vedtatt i hht kommunens delegeringsreglement.
I følge §10 i lov om stadnamn, har berørte eiere eller festere rett til å klage på skrivemåten av navn, og før
klagefristen var ute mottok kommunen en slik klage fra berørt eier i aktuelt område. Vedkommende mener
at gårdsnavnet Overby er det korrekte, og dermed også Overbylykkja, og at vedtatt vegnavn derfor må bli
Overbylykkja.
Saken ble deretter sendt til stedsnavntjenesten for ny vurdering, sett i lys av innkommet klage på
skrivemåten av navnet Øverby/Overby og Øverbylykkja/Overbylykkja. I sitt svar gjør stedsnavntjenesten
for Midt-Norge det klart at Øverby er den lokalt nedarvede skrivemåten, med henvisning til matrikkelen,
ulike kartserier og sentralt stedsnavnregister. De slår fast at skrivemåten av vegnavnet bør være
Øverbylykkja, og at dette er i samsvar med lov om stadnamn.
Klagen ble deretter sendt til formannskapet for behandling. Rådmannen anbefalte at tidligere navnevedtak
burde opprettholdes, ettersom dette ville være i tråd med stedsnavntjenestens anbefaling, og i samsvar med
lov om stadnamn. Formannskapet behandlet klagen 01.12.2009 og opprettholdt navnevedtaket (sak
426/09). Saken ble deretter sendt til klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig vedtak.
Klagenemnda har av ulike årsaker ikke fått behandlet klagen før nå. I sitt vedtak av 22.11.2010
konkluderer nemnda med at grunneier ikke har klagerett når det gjelder skrivemåten av vegnavn, og
avviser derfor klagen. De legger i sin vurdering til at den eneste godkjente skrivemåten av bruksnavnet i
offentlig sammenheng er Øverby, og dersom man ønsker å få avklart skrivemåten av bruksnavnet, må
Saksfremlegg - arkivsak 09/676
4809/ 11

2

Trondheim kommune
grunneier reise ordinær navnesak i samsvar med reglene i lov om stadnamn. I hht §5 er det Statens
kartverk som gjør vedtak om skrivemåten av bruksnavn.
Konklusjon og anbefaling
Klagenemnda for stedsnavnsaker har avvist klagen, og har samtidig gjort det klart at rette skrivemåten av
vegnavnet er Øverbylykkja. Rådmannen ber formannskapet ta klagenemndas vedtak til orientering.

Rådmannen i Trondheim, 07.01.2011

Einar Aassved Hansen

Lasse Andreassen

kommunaldirektør

enhetsleder

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
Saksvedlegg 1: Kart
Saksvedlegg 2: Reguleringsplan
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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