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Oppstart av navnesak 2018/215, adressenavn og div. stedsnavn i 
Båtsfjord kommune 
 

 

Bakgrunn for saka 

I forbindelse med adresseprosjektet i Båtsfjord kommune reiste Stedsnavntjenesten for norske 

navn i Nord-Norge 19.4.2017 navnesak for en del stedsnavn som skal brukes i funksjon som 

adressenavn. I e-post av 26.10.2017 sendte Båtsfjord kommune ei justert liste over navn som 

må behandles i navnesak etter lov om stadnamn. Kartverket beklager at det har tatt lang tid før 

vi har kunnet følge opp denne navnesaka. Saksbehandlinga blei påbegynt i 2018, og det er 

grunnen til at saksnummeret er registrert i Sentralt stedsnavnregister med saksnummer fra 

fjoråret. 

 

Når det blir reist navnesak, skal alle funksjoner som et navn har i offentlig bruk, tas med i 

saksbehandlinga, og av den grunn er det ikke bare adressenavna som tas med, men samtlige 

navn som inngår i den samme navnegruppa som adressenavnet inngår i.  

 

Lov om stadnamn § 6, tredje ledd sier at det skal reises navnesak samtidig for parallellnavn på 

norsk, samisk og kvensk. I denne navnesaka har vi ikke funnet kvenske parallellnavn, men 

Sametingets stedsnavntjeneste har gitt foreløpig tilråding 26.2. for noen nordsamiske 

parallellnavn. Siden det alt blir reist navnesak, har Sametingets stedsnavntjeneste i tillegg tatt 

med Báhcavuonna, det samiske parallellnavnet til Båtsfjord, for å få fastsatt en offentlig 

skrivemåte for ulike funksjoner av dette navnet.  

 

Navnesaksskjemaet 

På det vedlagte navnesaksskjemaet er navna ført opp med de skrivemåtene som finnes i 

offentlig bruk i dag i kolonne 5. Kildene er også ført opp sammen med hver skrivemåte. 

Sametingets stedsnavntjeneste har gitt en foreløpig tilråding om skrivemåten for de 

nordsamiske navna, se kolonne 6. I merknadskolonnen lengst til høgre på skjemaet er 

navnebelegg fra litteratur og navneinnsamlinger ført inn. Her finnes også spørsmål knyttet til 

navna, og vi ber kommunen om å avklare spørsmål som blir stilt. Navna som kommunen skal 

fastsette skrivemåten til, er merket med K i vedtakskolonnen, se løpenummer 9, 14, 15, 23, 

27−29, 35−37 og 42 på navnesaksskjemaet.  
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Lokal høring 

Kartverket har etter lov om stadnamn § 5, andre ledd retten til å fatte vedtak om skrivemåten 

til nedarva naturnavn, bruksnavn og navn på statlige anlegg. Eiere og festere har rett til å 

uttale seg om skrivemåten til bruksnavna, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om 

skrivemåten av navn som de har ei særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn, skal 

eierne få tilsendt direkte fra kommunen, se løpenummer 6−8 og 10 på navnesaksskjemaet og 

utfylte bruksnavnskjema, som skal sendes til brukseier til uttalelse. 

 

Bruksnavn 

Etter lov om stadnamn har brukseier rett til å fastsette skrivemåten av navnet på eget bruk 

dersom brukseier kan dokumentere at den ønskede skrivemåten er eller har vært i offentlig 

bruk som bruksnavn (på offentlig kart, på skilt, i matrikkelen, skjøte e.l.), jf. § 6 andre ledd i 

lov om stadnamn. Det er Kartverket som formelt vedtar skrivemåten, men dersom brukseier 

ønsker en annen skrivemåte enn den som følger ut fra hovedregelen i § 4, første ledd i lov om 

stadnamn, kan han/hun sende krav om det til Kartverket og legge ved gyldig dokumentasjon.  

 

Normeringsprinsipp og saksgang  

Etter § 4 i lov om stadnamn er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp i norsk og samisk når skrivemåten av et stedsnavn skal 

fastsettes. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. I 

Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn finnes mer detaljerte bestemmelser om 

hvordan norske stedsnavn skal skrives.  

 

Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det 

samme navnet i andre funksjoner, f.eks. for sekundærnavn eller navn som er avleda av et 

primærnavn, jf. § 4 andre ledd. Av den grunn må kommunen vente med å fastsette 

skrivemåten til adressenavna til Kartverket har gjort vedtak om naturnavna som adressenavna 

er avleda av. 

 

Kommunen har ansvar for å kunngjøre at navnesak er reist, f.eks. ved en notis i ei lokalavis og 

annonsering på nettsidene sine. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne de 

lokale høringsuttalelser. Disse skal sendes til stedsnavntjenestene. Uttalelser som gjelder 

norske navn, skal sendes til Stedsnavntjenesten i Språkrådet, Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo 

(post@sprakradet.no), med kopi til Kartverket. Uttalelser som gjelder nordsamiske navn, skal 

sendes til Sametingets stedsnavntjeneste, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 

(samediggi@samediggi.no). Stedsnavntjenestene vil så gi endelig tilråding om skrivemåte av 

stedsnavna.  

 

Vanlig høringsfrist for kommunen er to måneder fra dette brevet er mottatt.  

 

Vennlig hilsen  

 

Steinar Vaadal   Aud-Kirsti Pedersen 

fylkeskartsjef                    stedsnavnansvarlig  

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Vedlegg: 

Navnesaksskjema 

Bruksnavnskjema 

Oversikt over adressenavn fra Båtsfjord kommune 

Kartutsnitt  

Foreløpig tilråding fra Sametinget 

Lov om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11 

Forskrift om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11 

Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn:  

https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/utfyllande-reglar-om-skrivematen-av-

norske-stadnamn/ 

 

 

 

Kopi: 

Stedsnavntjenesten i Språkrådet 

Sametingets stedsnavntjenste  

 

 

 

 

Mottaker: BÅTSFJORD KOMMUNE 

Elisabeth Kvivesen, BÅTSFJORD KOMMUNE 

  

 

Kopi Språkrådet 

SAMEDIGGI / SAMETINGET 

Ardis Ronte Eriksen, SAMEDIGGI / SAMETINGET 
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