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Melding om vedtak i navnesak 2020/225 (gamle
saksnummer 2003/20, 22, 23) – Skogvika og andre navn,
Lebesby kommune

Statens k artverk 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.

Løpenummer
(se navnesaksskjema)

Vedtak Navn på Merknader

1 Skogvika Vik i sjø
2a Holvika Vik i sjø
3a Holvikfjellet Fjell Sidenavn til 3b
3b Vardnesfjellet Fjell
4a Torskefjordklubben Ås Hovednavn, jf. 4b
4b Store

Torskefjordklubben
Ås Undernavn, jf. 4a

5 Store Torskefjorden Fjord Sidenavn til 5a
5a Torskefjorden Fjord Sidenavn til 5
6 Straumen Sund
7 Straumvannet Tjern
8 Breivika Vik i sjø
8a Breivika Vik i sjø
9 Breivikvannan Gruppe av tjern
9a Sørenvannet Tjern
9b Mattisvannet Tjern
9c Øverstevannet Tjern
10 Sørentinden Fjell
11 Slåttvika Vik i sjø
12 Slåttvikvannet Tjern
13 Lilleskjæret Skjær
14 Sommarvika Vik i sjø
15 Brennvika Vik i sjø
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16 Falleluftvannet Tjern
17 Falleluft Vik i sjø
18 Stortuva Ås
19 Lebesnes Nes i sjø
19a Innerneset Nes i sjø Hovednavn, jf. 19b
19b Indre Lebesnes Nes i sjø Undernavn, jf. 19a
19c Ytterneset Nes i sjø Hovednavn, jf. 19d
19d Ytre Lebesnes Nes i sjø Undernavn, jf. 19c
20 Postskaret Skar
21 Ørntinden Haug
22 Ørntindmyra Myr
22a Ørntinden Haug
23 Sørelva Bekk Hovednavn, jf. 23a
23a Ørntindelva Bekk Undernavn, jf. 23
24 Martadalselva Bekk
24a Tverrelva Bekk
25 Mellomtuva Ås
26 Middagstuva Haug
26a Middagsvannet Tjern
27 Småvannan Gruppe av tjern
28 Store Molla Vik i sjø
29 Vestre Kalakklubbneset Nes i sjø
30 Østre Kalakklubbneset Nes i sjø
31 Bukta Vik i sjø
31a Plassen Bruk 27/13
32 Bertrandtinden Fjell
33 Kinomelen Bakke
34 Bjørnnes Nes
35 Steinbukta Vik i sjø
37 Fjellaksla Ås
37a Fjellakselhumpen Ås
38 Fjellakselmyran Myr
39 Skjellvikvannet Tjern
39a Lomvannet Tjern
40 Skjellvikelva Bekk
41 Skjellvika Vik i sjø
42 Skjellvika Bruk 6/2
43 Skjellvikmyra Myr
44 Austerfjellet Fjell
46 Stamneset Nes i sjø
47 Løkholmen Holme i sjø
48 Løkholmneset Nes i sjø
49 Løkholmnesmolla Vik i sjø
50 Prestevannet Tjern
51 Kirkeneset Nes i sjø
52 Bergeneset Nes i sjø
53 Skjånesodden Fyrlykt
54 Myggvika Vik i sjø
55 Skjånesstranda Strand i sjø
55a Skjåneslandet Strand i sjø (forland)
56 Lille Auskarneset Nes i sjø
57 Indre Rekvika Vik i sjø
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58 Store Auskarneset Nes i sjø
59 Fossvika Vik i sjø
60 Vardnesodden Nes i sjø
60a Vardneset Nes i sjø
60b Vardnes Gammel

bosettingsplass
61 Rødbergan Nes i sjø
62 Mollvikelva Elv
62a Mollvikelva Bekk
63 Mollvika Vik i sjø
64 Mollvikvannet Vatn
65 Mollvikhaugen Haug
66 Hundkeilneset Nes i sjø
67 Stokkvika Vik i sjø Hovednavn, jf. 67a
67a Store Stokkvika Vik i sjø Undernavn, jf. 67
68 Oksfjorden Fjord
69 Svartbergan Berg
70 Svartberget Berg
71 Gynndalselva Elv
72 Gynndalen Dal
73 Gynndalsfjellet Fjell
74 Gynndalsvannet Vatn
75 Falkefjellet Fjell
75a Falkefjellvannan Vatn
75b Elvholvannet Vatn
76a Valvågen Vik i sjø Hovednavn, jf. 76b
76b Valen Vik i sjø Undernavn, jf. 76a
77 Seglvika Vik i sjø
78 Nedre Snattvikvannet Tjern
79 Mellomste

Snattvikvannet
Vatn

80 Øvre Snattvikvannet Vatn
81 Snattvika Vik i sjø
82 Snattvikelva Bekk
83 Breivika Vik i sjø
84 Nedre Oksevågvannet Vatn Hovednavn, jf. 84a
84a Nedrevannet Vatn Undernavn, jf. 84
85 Østerbotnelva Elv
85a Østerbotn Vik i sjø
86 Lilledalselva Bekk
86a Tverrelva Bekk
87 Setervasselva Bekk
88 Setervannet Tjern
89 Setervannet Vatn
90 Trottvika Vik i sjø
91 Trottvikneset Nes i sjø
92 Trottvikvannet Vatn
93 Trottviknæringen Nes i sjø
94 Avdalen Dal
95 Kifjorden Fjord
96 Kifjordhøgda Høgd Undernavn, jf. 96a
96a Kifjordhumpen Høgd Hovednavn, jf. 96
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97 Kifjordvannet Vatn Sidenavn til 97a
97a Holmvannet Vatn Sidenavn til 97
98 Simmelvika Vik i sjø Justert plassering.
98a Portvika Vik i sjø
98b Kifjordbotn Vik i sjø
99 Bukkeneset Nes i sjø
100 Bukkenesgrunnen Grunne
101 Skjellbukta Vik i sjø
102 Nordneset Nes i sjø Hovednavn, jf. 102a
102a Nordre Ersvågneset Nes i sjø Undernavn, jf. 102
103 Ersvågsikteneset Vik i sjø
104 Ersvågtinden Fjell
105 Sørneset Nes i sjø Hovednavn, jf. 105a
105a Søndre Ersvågneset Nes i sjø Undernavn, jf. 105
106 Ersneset Nes i sjø
107 Ytter - Hovdenakkbukta Vik i sjø
108 Inner - Hovdenakkbukta Vik i sjø
109 Tobakksneset Nes i sjø
110 Tobakkshøgda Haug
111 Inner - Bonjorda Slette Hovednavn, jf. 111a
111a Bonjorda Slette Undernavn, jf. 111
111b Bonjordvannet Vatn
112 Nisneset Nes i sjø
112a Hamnneset Nes i sjø
113 Storvannet Vatn Sidenavn til 113a
113a Øvre Storvannet Vatn Sidenavn til 113
114 Rundfjellet Haug
115 Per Pålsa - neset Nes i sjø
115a Per Pålsa - ryggen Rygg
116 Postneset Nes i sjø

Se også det vedlagte navnesaksskjemaet for flere opplysninger og innsynsløsningen vår,
www.norgeskart.no

Vedtaka er gjort med heimel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Bakgrunn
Navnesaken ble tatt opp av Kartverket i brev av 7., 14. og 15.5.2003 til Lebesby kommune.
Bakgrunnen til at det blei reist navnesak, framgår ikke av de arkiverte sakspapira, men vi må
gå ut fra at navnesak blei reist for å få fastsatt rette skrivemåter av navna til offentlig bruk.

Rettslig grunnlag
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, jf. § 4 første ledd i lov en . Skrivemåten skal være praktisk og
ikke skygge for meningsinnholdet i navnet, jf. § 1 første ledd.

I U t fyllande reglar om skrivemåten av norske namn er det mer detaljerte bestemmelser om
hvordan norske stedsnavn skal normeres.

http://www.norgeskart.no/
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I tillegg må det tas hensyn til normeringspraksisen i området og skrifttradisjonen for navnet
saken gjelder , og hva som er registre rt i Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra før . Lokale ønsker
fra de som har uttalerett , skal også spille inn.

Uttale og skrifttradisjon
Skrivemåten av stedsnavn skal ta utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av stedsnavn, og i
utgangspunktet forelå de t ikke uttaleopplysninger for stedsnavna. For å få opplysninger om den
nedarva lokale uttalen av navna har Kartverket kontakta en rekke lokalkjente personer per
telefon. Skrifttradisjonen på offentlige kart er ført opp på det vedlagte navnesaksskjemaet.

H øringssvar og tilråding
Språkrådet har fylt ut høringsuttalelser på navnesaksskjemaet, men Kartverket har ikke mottatt
disse høringsuttalelsene, og det er ikke opplyst om hvem som har uttalt seg i navnesaken.
Språkrådet gav tilråding om skrivemåter av navna i e - post av 27. 4.2018 .

Kartverkets vurdering
Kartverket har ringt til flere lokalkjente personer for å kontrollere navnebruken og å få
opplysninger om den nedarva lokale uttalen. En del av disse opplysningene er ført i
merknadskolonnen på navnesa ksskjemaet, og i denne kolonnen er en del normeringer nærmere
grunngitt. Skrivemåtene er fastsatt ut fra hovedregelen i lov om stadnamn § 4 første ledd om å
ta utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen til navna og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp
for norsk.

Skrivemåten Bon - , se løpenummer 111, 111a og b, er fastsatt trass i at norsk rettskriving har
skrivemåten Bond - . Det er ordet bonde ‘ jordbruker ’ som inngår i dette navneleddet, og etter
hovedregelen skulle skrivemåten være Bond - . Vi har likevel f astsatt skrivemåten Bon - i samsvar
med et tidligere vedtak om skrivemåten Bonøya og Bonøysundet i navnesak 1998/1,
vedtaksdato 20.8.2003. Skrivemåten Bon - ivaretar den nedarva lokale uttalen /’bo: n/; (av
substantivet en bone /’bo: ne/ ), mens skrivemåten Bon d(e) - ville kunne føre til en endra og
skriftpåvirka uttale av stedsnavna. Skrivemåten Bon - er dessuten fastsatt med vedtak i andre
kommuner, og skrive måten vil kunne regnes som ei regional form. Som grunngiving for
normeringa viser Kartverket til § 3 i forskrift om stadnamn : «Skrivemåten av norske stadnamn
skal følgje den rettskrivingsforma eller regionale samleforma som passar best med den
nedervde lokale uttalen» (Kartverkets utheving).

Navn som kommunen skal fastsette skrivemåten til
Etter lov om sta dnamn § 7 første ledd er kommunen vedtaksorgan for blant annet grendenavn,
og i denne navnesaken skal kommunen gjøre vedtak for løpenumrene 2 og 76 på
navnesaksskjemaet merket med K i vedtakskolonnen . Kartverket skal ha kopi av vedtaka slik at
de kan regis treres i Sentralt stedsnavnregister, jf. også avsnittet om kunngjøring og klage
under.

Kunngjøring
Kom munen skal sørge for at vedtaka blir gjort kjent for de partene i kommunen som har
klagerett etter § 12 første ledd i loven, og som ikke er adressater i dette brevet, jf. § 9 i
forskrift om stadnamn.

Vedtaket som gjelder skrivemåten av navnet på bruk 27/13, Plassen , skal kommunen
sende melding om til brukseieren . E tter § 5 tredje ledd i lov om stadnamn har eieren rett til
å fastsette en annen skrivemåte a v navn på eget bruk enn den som følger av § 4 første ledd i
loven (hovedregelen). Forutsetningen er at brukseier kan dokumentere at den ønskede
skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn (på offentlig kart, på skilt, i matrikkelen,
skjøte e.l.). I så fall må eieren sende krav om det til Kartverket og legge ved slik
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dokumenta sjon . Kartverket er formelt vedtaksorgan også for skrivemåte n av bruksnavn fastsatt
av eieren.

Bruk av vedtatte skrivemåter
Vi vil minne om reglene i stedsnavnloven om plikt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf. § 11,
spesielt første setning, som har denne ordlyden: «Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett
etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er
nemnde i § 1 tredje ledd.» Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt
selskaper som det offentlige eier fullt ut.

Vi presiserer at lov om stadnamn regulerer offentlig bruk av stedsnavn. Privatpersoner og
bedrifter som ikke er heleide av det offentlige, er derfor ikke pålagt å følge vedtatte
skrivemåter.

Når det samme navnet er brukt om ulike navneobjekter på samme sted, skal skrivemåten i
primærfunksjonen som hovedreg el være retningsgivende for skrivemåten i de andre
funksjonene. Dersom dette vedtaket blir s tående uten at det blir påklagd , legger vi derfor til
grunn at kommunen vedtar samme skrivemåten i ev. adressenavn og adressetilleggsnavn der
navnet blir brukt.

Nå r det er gjort vedtak om adressenavn , adressetilleggsnavn og kretsnavn (grunn - , valg - ,
skolekrets og kirkesokn), skal den vedtatte skrivemåten legges inn i matrikkelen, og
adressenavn i SSR vil bli oppdatert fra matrikkelen. Vedtak om adressenavn skal fort satt sendes
til bl.a. Kartverket, jf. § 9 fjerde ledd i forskrift om stadnamn.

Kartverket fører den vedtatte skrivemåten av b ruksnavn i SSR, og skrivemåten hentes inn i
matrikkelen derifra .

Klage
Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påk lages av dem som etter § 6
bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker
fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn . Dersom
meldinga skjer m ed offentlig kunngjør ing, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir
kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert
hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til
klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En e ventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og
grunngiv inga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglen e som for navnesaker
ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnd a for
stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Med v ennlig hilsen

Steinar Vaadal Aud - Kirsti Pedersen
fylkeskartsjef stedsnavnansvarlig

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

Lenker: Lov om stadnamn

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
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Forskrift om stadnamn
Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn

Vedlegg:

Navnesaksskjema
Kopi av Språkrådets tilrådning

Mottaker : LEBESBY KOMMUNE
Odd Magnus Rasmussen, LEBESBY KOMMUNE

Kopi SPRÅKRÅDET
Jarl S. Molnes, Kystverket Midt - Norge

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638
https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/utfyllande-reglar-om-skrivematen-av-norske-stadnamn/
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