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Svar på spørsmål fra Wenche Hoel Ulvin (H) fremsatt i formannskapets møte 
7.4.15 - navnsetting av tunellen på Morskogen

Wenche Hoel Ulvin (H) ba i formannskapssak 29/15 om at kommunen henvender seg til 
Statens Vegvesen om saken, da tunnelnavnet bør inneholde hele stedsnavnet «Morskogen».

Fakta i saken: 
Statens vegvesen tok navn på tunnelen i Morskogen opp på ny med kartverket og Språkrådet, 
da Ordfører og Eidsvoll kommune støttet Minnesund vel sin innsigelse på skiltingen med 
navnet Morskogstunnelen for å få tunnelnavnet opp til ny vurdering.  

I tilbakemeldingen fra Kartverket 12.03.15, som ble oversendt saksbehandler, Per Utgaard 
Leder ved Morskogen vel, ordfører Einar Madsen og Språkrådet, er vedtaket slik: 
Kartverket har i dag tilordnet Morskogstunnelen som godkjent skrivemåte i Sentralt 
stedsnavnregister (SSR) av navnet på tunnelen som går ved Morskogen i Eidsvoll kommune. 
Den valgte skrivemåten er i samsvar med tilrådingen fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og 
Agderfylkene.

Skrivemåten er den samme som den Statens vegvesen brukte i prosjektfasen for tunnelen.

Kartverket har ikke tatt til følge ønsket fra Eidsvoll kommune og Statens vegvesen om 
skrivemåten Morskogen tunnel, som de gikk inn for etter et brev fra Morskogen vel, der det 
blei tatt til orde for denne skrivemåten. Kartverket legger til grunn tilrådingen fra 
Stedsnavntjenesten og den prinsipielt viktige avgjørelsen om tunnelnamnet Helltunnelen i 
stedet for Hell tunnel i Stjørdal og Malvik kommune i Trøndelag i 1996. Det blei der slått fast 
at «navneformen bør følge vanlige prinsipp for navnelaging i norsk. 

Et slikt prinsipp er at navn som er sammensatt av to eller flere ledd, blir uttalt som ett ord og 
utgjør derfor en fast sammensetning som også blir skrevet i ett ord». Kartverket viser ellers til 
§ 4 i lov om stadnamn, som fastsetter at skrivemåten skal følge gjeldende 
rettskrivingsprinsipp.

Kartverket minner ellers om § 9 i lov om stadnamn, der det står at når skrivemåten er fastsatt 
etter denne loven og ført inn i stedsnavnregisteret (SSR), skal den brukes av eget tiltak av 
organ for det offentlige, dvs. organ for stat, fylkeskommune og kommune.
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Kartverket henviser til reguleringsplanen som er vedtatt 9.11.2010 av Kommunestyret i 
Eidsvoll kommune.  Statens vegvesen har gjennomført mange og omfattende 
medvirkningsmøter, hvor tunnelnavnet har vært kjent, gjennom hele prosessen. I forslag til 
reguleringsplan (detaljeregulering) med bestemmelser er kart nr. 5 og 6 vedlagt saken i 
høringsprosessen. Også der var tunnelen nevnt ved navn Morskogstunnelen. I 
reguleringsplanen er Morskogstunnelen navngitt og beskrevet på 6 sider i tillegg til 
illustrasjonstegning.  

Videre prosess jf. spørsmål om ny henvendelse til vegvesenet:
I denne saken er det politisk gitt uttrykk for at 1. leddsnavnet er Morskogen og ikke kun 
Morskog. Vegvesenet er ikke riktig instans for en ny henvendelse i saken, siden 
Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agder fylkene først har gitt sin tilråing og etter innsigelser 
fra Minnesund vel har Kartverket støttet tilrådingen etter en ny behandling og vedtak i saken.  
Navnet på tunnelen Morskogstunnelen er i tråd med prinsipp om at navn som er sammensatt 
av to eller flere ledd, blir uttalt som ett ord og utgjør derfor en fast sammensetning som også 
blir skrevet i ett ord. 

Dersom det ønskes å klage på tunnelnavnet kan det opprettes navnesak. Klagen oversendes 
departementet etter §9 i lov om stadnamn.  Klagen skal følge §10 lov om stadnamn: Vedtak 
etter denne lova kan påklagast av dei som etter §5 førsteledd bokstav a til c har rett til å ta 
opp saker om skrivemåten av stadnavn. Offentlig organ har berre klagerett i saker som gjeld 
namn dei skal bruke i tjenesta. Klageretten gjeld også vedtak gjorde av kommunar og 
fylkeskommunar. Klagen skal grunngivast.

Det er et aspekt at da reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret, er alle detaljene som 
står i saken vedtatt i kommunens øverste politisk organ. Det vil si at navnet Morskogstunnelen 
er vedtatt i kommunestyret. Det er derfor et spørsmål hvorvidt kommunen kan begrunne en 
klage når reguleringsplanen fra 2010 er vedtatt. Denne problemstillingen vil kunne kreve 
ekstern hjelp fra jurist, lingvistikk eller andre kyndige.

Dersom en klage skal utformes må det utarbeides politisk sak som skal til behandling i utvalg 
med høring i 6 uker, før saken sendes til behandling i formannskap og kommunestyre.  
Deretter kan klagen rettes til departementet. 

Saken kan oppfattes at den kan utvikles til å bli et prinsipp på lik linje som Helltunnelen, som 
har sitt vedtak fra 1996. Dersom dette blir tatt opp til vurdering i rettsapparatet er det 
vanskelig å konkretisere kostnadsoverslaget annet enn at det kan bli kostbart.

Rådmannens vurdering:

Tunnelnavnet Morskogstunnelen klages ikke videre.   

Eidsvoll kommune bidrar i dialog med Statens vegvesen for at Eidsvoll sine stedsnavn blir 
plassert og brukt på riktig sted i bygda.

Denne saken og andre eksempler, som navnet Eidsvoll Amfi, som ligger på Råholt (dvs feil 
bruk av stedsnavn), Råholthøyden (Matrikkelnavn Mostue) og Råholtgården (Feil plassert 
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matrikkelnavn), viser at man også i prosjekt og reguleringsplaner bør ha nærmere fokus på 
riktig navnsetting av områder, tunneler med videre. 

Det ble utarbeidet «Prinsipper for navnsetting av veger, områder, utbyggingsprosjekter og 
reguleringsplaner» , som ble vedtatt i Utvalg for næring, plan og miljø i sak 88/13, 22.1013 for 
å bidra til at riktig navn på riktig sted prioriteres.   

Det prioriteres fokus som skissert i «Prinsipper for navnsetting av veger, områder, 
utbyggingsprosjekter og reguleringsplaner». 

Knut Haugestad
rådmann


