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Arkivsak-dok. 21/00046-11 
Saksbehandler Gro Nordal 
 

 

 
 
 

   
 
 

Tre nye vegnavn på Lygna 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende vegnavn i Gran kommune: 
 
Rv4 fra Vestre Toten grense og sørover til Haugsbakkrysset gis navnet 
Lygnabakka. Dette blir også navn på fremtidig Rv4 over Lygna. 
 
Privat veg fra Skrukkelivegen (fv180) sørover mot Lygnasæter. Gis navnet 
Lygnavegen. Dette vegnavnet vil når Rv 4 over Lygna er endret, også være 
navnet på ny lokalveg i forlengelsen av fv 2328.  
 
Privat veg/sti fra Lygnasæter til Finnskjeggholen gis navnet 
Finnskjeggholen.   
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Uttalelse fra Språkrådet Ja 

Kart A Lygnabakka Ja 

Kart B Finnskjeggholen og nåværende Lygnavegen Ja 

Kart C Nåværende og fremtidig Lygnavegen Ja 

Høringsuttalelse fra Brandbu og Tingelstad Allmenning Ja 

Høringsuttalelse fra Lygnasæter v/Ole Seigerud Ja 

Høringsuttalelse fra Elisabeth og Trond Øverlier Ja 

Høringsuttalelse fra beboere på Hennung Nei 

 
 

Oppsummering 
 
Rådmannen har sendt forslag til nye vegnavn på Lygna på høring. 
Navneforslagene fremmes nå for kommunestyret for vedtak. 
 

 
  

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har et mål om at alle eiendommer med bygninger i Gran 
ikke bare skal ha matrikkeladresse (g/bnr-adresse), men også vegadresse 
(vegnavn pluss husnummer). For å få ned andelen bygninger med bare 
matrikkeladresse, utarbeider rådmannen forslag til nye vegnavn når det er 
ledige ressurser til dette. 
Lygnasæter og Lygna skisenter og skytebane, har i dag ingen vegadresse. 
Rådmannen har derfor utarbeidet forslag og sendt på høring. 
 

Veg1: Det mangler vegnavn på Rv4 fra grensa til Vestre Toten og sørover til 
Haugsbakkrysset. Langs denne vegen er det en del hytter som i dag har 
matrikkeladresser (g/bnr-adresser) og de kan nå få vegadresse. Det samme 
kan Lygna skisenter og skytebane. 
Rådmannen har sendt ut forslag om vegnavn Lygnabakka på høring. 

 
 
 

Veg2: Boligen og bedriftene på Lygnasæter har ikke vegadresse i dag. Dette 
gjør det vanskelig å legge inn disse destinasjonene på GPS.  
Det er vedtatt reguleringsplan for oppgradering av rv 4 over Lygna med 
nytt kryss og ny lokalveg som knyttes sammen med fv 2328 
Amundrudvegen. Det er ikke vedtatt vegnavn for den nye lokalvegen i 
forbindelse med reguleringsvedtaket. 
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Vegen fra rv 4 ved Lygnasæter og inn mot hytteområdet på Lygna har i 
dag vegnavn Lygnalivegen. Skrukkelivegen er vegnavn på fv 180 fra krysset 
med rv 4 og mot grensa til Hurdal kommune. 
 
Rådmannen har sendt ut forslag om vegnavn Lygnavegen for ny lokalveg 
fra Lygnasæter til Amundrudvegen på høring. 
 
 
Veg 3: En privat veg/sti fra Lygnasæter og sør østover mot Finnskjeggholen, 
kan også gis vegnavn. Rådmannen har sendt ut vegnavn Finnskjeggholen 
på høring. 

 
 
 
 
De tre vegnavnene har vært på høring hos språkrådet og offentlig høring i 
perioden 07.01.2021 til 22.02.2021.  
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Det er kommet fem tilbakemeldinger. Ingen nye forslag til vegnavn.  
 

1. Tilbakemelding fra språkrådet er at skrivemåten på vegnavnene er 
riktig.  

 
2. Brandbu og Tingelstad Almenning ønsker ikke å gi vegnavn til stien 

mot Finnskjeggholen (veg 3). Begrunnelsen for dette er at det ikke er 
en veg, men en sti. Saghytte og stall sør for Lygnasæter bør få 
adresse Lygnavegen, og hytte beliggende øst ved Lygnavatnet bør 
også få adresse Lygnavegen 

 
3. Elisabeth og Trond Øverlier støtter forslaget om Lygnavegen som 

adresse for deres bolig. 
 

4. Ole Seigerud, som eier av Lygnasæter ønsker at Lygnavegen skal 
starte ved avkjøringen til Lygnasæter fra rv 4 og at nordre del av 
Lygnalivegen, fram til avkjøring mot hyttefelt 2 og 3, skal endre navn 
til Lygnavegen, slik at alle virksomhetene på sør/østsiden av rv 4 har 
samme vegadresse. Han foreslår også at Lygnavegen forlenges 
under  rv 4 fram til Lygna skisenter og skytebane. Han mener at ny 
lokalveg på nord/vestsiden av rv 4 må ha navnet Amundrudvegen 
slik at pukkverkene beholder sin adresse. 
Ole Seigerud støtter vegnavnet Lygnabakka på rv 4. 
Skisse av Ole Seigeruds forslag. Amundrudvegen i blått, Lygnavegen 
i rødt. 
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5. I tillegg har beboere på Hennung v/Hilde Kristin Smerud etterlyst 
vegnavnforslag på Hennung. Deres henvendelse er besvart direkte 
og drøftes ikke i denne saken. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 

Stadnamnlova.  
Matrikkellova kapittel 4 
 
Eksisterende planer 

For ny veg på Lygna hyttefelt gjelder reguleringsplan for Lygna hyttefelt 
sør. (KST 18.06.2020, sak 56/20)  
Lygnalivegen er allerede vedatt gjennom områdeplan for Lygna sør 
hytteområde. (KST 25.09.2014, sak 81/14)  
Fv 180 har vedtatt vegnavn Skrukkelivegen fra gammelt av..  
Alle skogsbilveger er registrert med unikt nummer for hver kommune i 
NVDB (Norsk vegdatabank). Det er foretatt egne vedtak for skogsbilveger 
på Lygna i 2020 (KST, 11.06.2020, sak 37/20). 
 
 
 
Økonomi 

Det må settes opp nye vegnavnskilt. Et vegnavnskilt har en kostnad på ca. 
kr 4000,-. Total kostnad for dette prosjektet ca. kr 24000,-. 
 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen mener det er viktig å få på plass adressering for så mange 
eiendommer som mulig, når kapasiteten tilsier det. Særlig på Lygna er 
behovet stort, siden det her er hotell, bensinstasjon, skisenter og skytebane 
uten annen adresse enn gårds- og bruksnummer. Endringene i 
vegsystemet som vil komme som følge av rv 4-utbyggingen, tilsier også at 
det er viktig å få vegnavn på plass. 
 
Rådmannen mener at det er mest entydig å beholde de vegnavnene som 
allerede er vedtatt innenfor områdeplanen for hytteområde Lygna sør. 
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Derfor anbefales det ikke å ta Ole Seigeruds forslag om endring fra 
Lygnalivegen til Lygnavegen til følge. 
 
Rådmannen mener også at det er fornuftig å ha færrest mulig nye 
vegnavn i området. Derfor opprettholdes forslaget om Lygnavegen som 
vegnavn også på ny lokalveg parallelt med rv 4 ned til Amundrudkrysset. 
 
Rådmannen foreslår at lokal sti til Finnskjeggholsætra får navn. Å tildele 
vegnavn til denne stien er i tråd med arbeidet som gjøres med 
skogsbilveger, selv om det ikke er strengt nødvendig. 
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar forslagene til vegnavn. 
Får man ikke vedtatt vegnavn og gitt husnummer vil det føre til at 
eiendommer med bygninger ikke får vegadresse. Konsekvensen av 
manglede adresse og eller skilting gjør at det blir vanskelig å finne frem for 
eksempel utrykningskjøretøyer, posten, taxi. Bostedsadresse for personer 
kan ikke oppgis hos folkeregisteret. Med bil-gps er det kun vegnavn og 
husnummer som godtas. Matrikkeladresser kan ikke benyttes i slike gps-er.  
 
Forslag til vedtakstekst: 
Kommunestyret vedtar følgende vegnavn i Gran kommune: 
 

1. Rv4 fra Vestre Toten grense og sørover til Haugsbakkrysset gis 
navnet Lygnabakka. Dette blir også navn på fremtidig Rv4 over 
Lygna 

 
2. Privat veg fra Skrukkelivegen (fv180) sørover mot Lygnasæter. Gis 

navnet Lygnavegen. Dette vegnavnet vil når Rv 4 over Lygna er 
endret, også være navnet på ny lokalveg i forlengelsen av fv 2328.  

 
3. Privat veg/sti fra Lygnasæter til Finnskjeggholen gis navnet 

Finnskjeggholen.   
 
Alternativer: 
Kommunestyret kan velge å ikke vedta navn for privat veg/sti fra 
Lygnasæter til Finnskjeggholen, men vedta de andre vegnavnene. 
 
Forslag til alternativ vedtakstekst: 

1. Rv4 fra Vestre Toten grense og sørover til Haugsbakkrysset gis 
navnet Lygnabakka. Dette blir også navn på fremtidig Rv4 over 
Lygna 

 
2. Privat veg fra Skrukkelivegen (fv180) sørover mot Lygnasæter. Gis 

navnet Lygnavegen. Dette vegnavnet vil når Rv 4 over Lygna er 
endret, også være navnet på ny lokalveg i forlengelsen av fv 2328.  
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Dersom kommunestyret ønsker en annen navnesetting, som f. eks 
imøtekommer forslaget til Ole Seigerud, anbefaler rådmannen at saken 
sendes tilbake til administrasjonen med føringer for ny høring av vegnavn. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Partene tilskrives om vedtaket gjennom forhåndsvarsling om adressering, 
adressevedtak.  
 

 
Dato: 25. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


