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Nye veinavn etter navnesak, Ælmerket og Klubben 

 
Saksgang Møtedato Saknr 
 Hovedutvalg Forvaltning 15.09.2021 142/21 
 Kommunestyre 29.09.2021 77/21 

 
 
Hovedutvalg Forvaltning har behandlet saken i møte 15.09.2021 sak 142/21 
 
Behandling i Hovedutvalg Forvaltning 15.09.2021: 
 
 
Votering 
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
Følgende navn vedtas på veier i Orkland kommune: 
 
Vei nr. 2: Ælmerkesveien 
Vei nr. 83: Klubbukta 
 
 
 
 
 
Kommunestyre har behandlet saken i møte 29.09.2021 sak 77/21 
 
Behandling i Kommunestyre 29.09.2021: 
 
Votering 
Hovedutvalg forvaltnings tilråding – enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyres vedtak  
 
Følgende navn vedtas på veier i Orkland kommune: 
 
Vei nr. 2: Ælmerkesveien 
Vei nr. 83: Klubbukta 
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Nye veinavn etter navnesak, Ælmerket og Klubben 
 
Vedlegg: 
Navneforslag 02 
Navneforslag 83 
Vedtak i navnesak 2021-269 – Ælmerket og Klubben i Orkland kommune 
Språkrådets tilråding – navnesak 2021-269 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Følgende navn vedtas på veier i Orkland kommune: 
 
Vei nr. 2: Ælmerkesveien 
Vei nr. 83: Klubbukta 
 
Saksopplysninger: 
Det ble i fjor igangsatt arbeid med navnsetting av veier i Orkland kommune. Bakgrunnen var 
mangelfull adressering av hytter og hytteområder, hovedsakelig i tidligere Meldal kommune. 
Det ble laget forslag til veinavn på ca. 130 veier. Disse ble vedtatt i kommunestyret 
01.09.2021. To av veinavnene i saken ble trukket ut av Kartverket. Dette for å få fastslått 
riktig skrivemåte gjennom navnesak. Dette var: 
 
Vei nr. 2: Ælmærkjesveien - Elgmerket/Ålmerket/Allmerket/Ælmerkjet  
Vei nr. 83: Kløbbukta – Klubben/Kløbben/Kløbb-bukta 
 
Navnene ble sendt på lokal høring til berørte parter (grunneiere, festere og historielag). 
Kommunen fikk inn ett høringssvar som gjaldt Elgmerket/Ælmerket. Språkrådet fikk 
oversendt høringssvaret av kommunen. Språkrådet har med bakgrunn i dette gitt sin tilråding 
til Kartverket, som fatter endelig vedtak om skrivemåten av primærnavnet. Se vedleggene.   
 
Kartverket fattet følgende vedtak i navnesaken 01.09.2021: 
 
Statens kartverk har i dag gjort vedtak om skrivemåten av fire stedsnavn i Orkland 
kommune. Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. 
 
• Ælmerket setervoll, tidligere seter 
• Ælmerkesbruna kant mot bratt li 
• Klubben nes (i Gangåsvatnet) 
• Klubbukta vik (i Gangåsvatnet) 
 
Vurdering: 
Kommunen skal følge reglene i stadnamnlova om plikt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf. § 
11, «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.» 
Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt selskaper som det offentlige 
eier fullt ut.  
 
Når det samme navnet er brukt om ulike navneobjekter på samme sted, skal skrivemåten i 
primærfunksjonen som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten i de andre 
funksjonene. Kommunen skal altså bruke samme skrivemåten i adressenavn og 
adressetilleggsnavn der navnene blir brukt. 
 
Kommunedirektørens vurdering er derfor at følgende veinavn vedtas, med forbehold om at 
Kartverkets vedtak i navnesaken ikke blir gjenstand for klage: 
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- Ælmerkesveien på veien som går fra Resdalsveien og østover i regulert hyttefelt 

(Krokbekken) til Ælmerket 
- Klubbukta på veien som går fra Hamranvegen og østøver til hyttefelt ved 

Gangåsvatnet 
 

Tilrådingens økonomiske konsekvenser: 
Skilt med veinavn må settes opp. Budsjett for veinavnskilt må benyttes. 
 
Konsekvenser for vedtatte målsettinger: 
Ikke vurdert. 


