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Rennebu kommune – Rødåsveien, Fjellsethamna, Løkkjgrinda mfl. – 
tilråding 
 
Vi har jamført navneforslagene med opplysningene i herredsregisteret (Stedsnavnarkivet 
(uib.no)) og Sentralt stedsnavnregister (SSR) via www.norgeskart.no. Våre tilrådinger og 
eventuelle merknader til navneforslagene følger i skjemaet nedenfor. 
 
Adr. 
kode 

Navneforslag Tilråding Eventuelle merknader fra Språkrådet 

7040 Rødåsveien OK Rødåsen er vedtatt skrivemåte for 
gårdsnavnet som utgjør forleddet i 
adressenavnet. Bortfall av bestemt endelse 
i sammensetning (Rødås-) er i samsvar 
med vanlig norsk navnelaging. 

7062 Fjellsethamna OK Navnet Fjellsethamna er ikke registrert i 
SSR eller herredsregisteret, men Fjellset er 
eneste godkjente skrivemåte for navnet på 
bruket som ligger nedenfor veien. 

7150 Løkkjgrinda OK Skrivemåten løkkja (rettskrivingsform: 
lykkja) er allerede i bruk i mange navn i 
området.  

7151 Kåsberget Navnesak Det ligger et bruk Kåsen her, men 
navnegården og og de to andre brukene har 
skrivemåten Kosberg. Vi har derfor bedt 
Kartverket om å reise navnesak på begge 
gårds-/bruksnavna og avledete navn for å 
avklare hvilke navn som hører sammen, 
uttalen av dem og deretter skrivemåten. 
Kommunen må vente til Kartverket har gjort 
vedtak i denne navnesaken før skrivemåten 
av adressenavnene kan fastsettes. 

7182 Øvre Kåsberget Navnesak Jf. forrige navn 
7189 Tverrbakken OK Ingen merknader. Tverrbakken er eneste 

godkjente skrivemåte for naturnavnet i SSR, 
og herredsregisteret (1979) har registrert 
uttalen /tværr`bakkinjnj/. 

https://usd.uib.no/perl/search/search.cgi
https://usd.uib.no/perl/search/search.cgi
http://www.norgeskart.no/
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7190 Tjønnenget OK Tjønnenget er eneste godkjente skrivemåte 
for naturnavnet i SSR, og herredsregisteret 
(1979) har registrert uttalen /kjynjnj`ęngə/. 
Det ser ut til at Tjønnenget ligger utenfor 
selve adresseområdet, men ut fra kartet er 
det ingen andre navn i området som er mer 
dekkende. Navneforslaget må derfor være 
greit. 

7192 Vollslætthaugen OK Vollslætthaugen er eneste godkjente 
skrivemåte for naturnavnet i SSR, og 
herredsregisteret (1979) har registrert 
uttalen /våljlj`šlætthøwwən/. 

7193 Øvre Løkkjgrinda OK Jf. navn nummer 7150 ovenfor. 
7194 Åssætrin OK Åssætrin er vedtatt skrivemåte 

(samlevedtak) for seternavnet. 
7196 Jorliveien OK Jorlia er vedtatt skrivemåte for gårdsnavnet. 

Bortfall av bestemt endelse i 
sammensetning (Jorli-) er i samsvar med 
vanlig norsk navnelaging. 

7197 Jorkrokveien OK Jora er eneste godkjente skrivemåte i SSR 
for bekkenavnet som utgjør forleddet her. 
Bortfall av bestemt endelse i 
sammensetning (Jor-) er i samsvar med 
vanlig norsk navnelaging. 

7198 Mærkessæterveien OK Mærkessætrin er vedtatt skrivemåte for 
seternavnet. Bortfall av bestemt endelse i 
sammensetning (Mærkessæter-) er i 
samsvar med vanlig norsk navnelaging. 

7200 Sjurløkkja OK, ev. 
Sjursløkkja 

Navnet er ikke registrert i SSR eller 
herredsregisteret, men en plass med dette 
navnet er omtalt i bygdeboka (bind 2, s. 
368). Skrivemåten er grei (jf. navn 7150), 
men er Sjursløkkja med -s- vel så naturlig? 
(Jf. sjursmessedagen, ofte -s- etter andre 
personnavn som i Torshaugen og Pershøa, 
to stedsnavn på Sjurs- i Oppdal, og Sjurs- 
virker mest naturlig for navnekonsulenten 
fra Meldalen). Dette kan bare lokalkjente 
avgjøre, så vi ber kommunen sjekke dette. 

7201 Reksteret OK Rekster er normert som hankjønnsord, men 
er intetkjønn i dialekten og må kunne brukes 
i denne forma. 

7202 Hulveien OK Adjektivet hul/hol som utgjør førsteleddet, er 
tradisjonelt uttalt med en fremre 
mellomvokal, ofte notert ‘ö’ (jf. innhöl). 
Siden denne lyden ikke er identisk med 
verken u, ø eller o (sjøl om den systematisk 
kommer fra eldre kort /o/) og hulvei er 
normert form på bokmål, må skrivemåten 
kunne brukes. 

7203 Solhellinga OK Uproblematisk skrivemåte. 
7204 Litjmyrveien Litlmyrveien Myra som ligger her er ikke registrert med 

noe navn i SSR. Det er bare registrert ett 
navn i Rennebu med skrivemåten Litj-, og 
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det navnet har Litl- som tilrådd skrivemåte. 
Sjøl om mange navn i Trøndelag, også 
vedtatte, er skrevet Litj-, er det 
rettskrivingsforma Litl- som er brukt ellers i 
Rennebu, i over 40 navn.  
 
Rettskrivingsforma litle (nynorsk) er ei 
fellesform som dekker ulike dialektvarianter, 
deriblant det trønderske [liç] (med presis 
lydskrift). [ç] er samme lyd som vi i starten 
av ord skriver kj (kjenne), så tj er heller 
ingen presis gjengivelse.  
 
Både forholdet til rettskrivinga og alle andre 
navn på Litl- i Rennebu taler for å velge 
Litlmyrveien. 

7205 Storholtet OK Storholtet er eneste godkjente skrivemåte 
for naturnavnet i SSR. 

7206 Buvatnet OK Buvatnet er eneste godkjente skrivemåte for 
naturnavnet i SSR. 

7207 Bredalsveien OK Bredalen er vedtatt skrivemåte for 
naturnavnet. Bortfall av bestemt endelse i 
sammensetning (Bredals-) er i samsvar 
med vanlig norsk navnelaging. 

7208 Ilbogveien OK Ilbogen er eneste godkjente skrivemåte i 
SSR for seter- og naturnavnet som utgjør 
forleddet her. 
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