
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 16/302   

Sakstittel:  FASTSETTELSE AV TO STK GRENDENAVN I LEBESBY 

KOMMUNE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i lov om stadnamn av 18.5.1990 § 7 første ledd vedtar kommunestyret i 

Lebesby kommune følgende grendenavn: 

 

LØPENR TYPE NAVN KOORDINAT 

    
2 Grendenavn Valen Euref89 UTM35 N - 7 822 192, Ø - 500 861 

76 Grendenavn Skogvika Euref89 UTM35 N - 7 872 638, Ø - 518 704 

 

 
Klagerett  

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 første 

ledd bokstav a) til c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnamn.  

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen 

er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet 

vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner 

du vil anføre for klagen. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Melding om vedtak i navnesak 2020/225 – Skogvika og andre navn, brev datert 

11.2.2021. 

2. Kart; Skogvika 

3. Kart; Valen 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av 154 norske stedsnavn i Lebesby 

kommune, som alle er naturnavn, bortsett fra løpenr. 31a, som er et bruksnavn, og 53, som er 

navnet på ei fyrlykt. Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. 

 

Når skrivemåten av et stedsnavn skal fastsettes for offentlig bruk, er hovedregelen å ta 

utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av navnet. Skrivemåten skal følge gjeldende 

rettskrivingsprinsipp for norsk, jfr. § 4 første ledd i loven. Skrivemåten skal være praktisk og 

ikke skygge for meningsinnholdet i navnet, jfr. § 1 første ledd. 

 



I tillegg må det tas hensyn til normeringspraksisen i området og skrifttradisjonen for navnet 

saken gjelder, og hva som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra før. Lokale 

ønsker fra de som har uttalerett, skal også spille inn.  

 

Skrivemåten av stedsnavn skal ta utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av stedsnavn. For 

å få opplysninger om den nedarva lokale uttalen av navna har Kartverket kontaktet en rekke 

lokalkjente personer per telefon.  

 

Etter lov om stadnamn § 7 første ledd er kommunen vedtaksorgan for blant annet 

grendenavn, og i navnesak 2020/225 skal kommunen gjøre vedtak for løpenummer 2 og 76. 

Kartverket skal ha kopi av vedtaket slik at de kan registreres i Sentralt stedsnavnregister. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har mottatt oversendelse av vedtak for 154 norske stedsnavn i Lebesby 

kommune. I denne saken er det 2 stk grendenavn som Lebesby kommune er vedtaksorgan 

for. Dette gjelder grendenavn. 

 

De to grendenavnene er: 

 

 

 

 
 

Administrasjonen har ingen bemerkninger mot de to foreslåtte grendenavnene. De er 

forankret i nedarvet lokal uttale og tilknyttet området. 

 

Det anbefales at de forslag til navn som er fremlagt vedtas av kommunestyret.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


