
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 20/1134   

Sakstittel:  KLAGE PÅ NYTT VEINAVN TIL BOLIGFELT PÅ LEBESBY  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Klage fra Kartverket på kommunestyrets vedtak, saksnr PS 91/20, om adressenavn Lilleelven 

på veistykke tilknyttet boligfelt på Lebesby tas til følge. 

 

Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftens § 51 og lov om stadnamn av 

18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn for veistykke 

tilknyttet boligfelt i Lebesby: 

 

VEINR OMRÅDE - / VEINAVN ADRESSENAVN 

   
1457 Vei - Tettsted Lilleelva 

      

 
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. KS vedtak PS 91/20 fra møte 15.12.2020, brev datert 11.1.2021. 

2. Forvaltningsbrev; Til Språkrådet og Kartverket med melding om vedtak, brev datert 

11.1.2021. 

3. Klage; Mottatt klage fra Kartverket på kommunens vedtak PS 91/20, mail datert 

25.1.2021. 

4. Forvaltningsbrev; Hjemmelshavere informert om mottatt klage og gitt mulighet til å 

uttale seg, brev datert 2.2.2021. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Representant Thomas Wøhni (Medlem av Utvalg for plan, teknisk og miljø [PTM]) fremla i 

møte til Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) direkte et forslag om å opprette et nytt 

veinavn på et boligfelt med 4 enheter som tidligere inngikk i Teistveien (veinr: 1394) i 

Lebesby kommune (5438).  

 



I kommunestyret ble det den 15.12.2020 i saks PS 91/20 vedtatt at boligfeltet med 4 enheter 

skulle få veinavnet «Lilleelven» istedenfor tidligere tildelte Teistveien. 

 

Vedtaket ble oversendt Språkrådet og Kartverket i tråd med Lov om stadnamn på bakgrunn 

av: 

 

 

Adressetildelingen har ikke vært sendt ut på høring til navne komitéen, jfr. Lov om  

stadnamn § 9 1. ledd, i forkant av vedtak da forslaget ble lagt frem for PTM direkte i  

møtet og videresendt til kommunestyret som fattet vedtak om tildeling av nytt  

adressenavn:  

 

Lilleelven 
 

Av Sentralt stadnamnregister (SSR) som inneholder offisielle skrivemåter og 

saksbehandlingsinformasjon er følgende navn godkjent for det aktuelle området: 

Lillelva (Stedsnummer: 819613) og Lillelvsletta (Stedsnummer: 212591).  

 

På bakgrunn av dette informeres dere herved om kommunestyrets vedtak om nytt 

veinavn for 4 stk boligenheter i Lebesby kommune. 

 

Den 25.1.2021 mottok kommunen klage på vedtak PS 91/20 fra Kartverket: 

 

 
 

På bakgrunn av mottatte klage ble det utsendt forvaltningsbrev hvor aktuelle berørte 

hjemmelshaver fikk mulighet til å uttale seg til klagen og navnevalget. Frist for uttalelsene 

ble satt til 26.2.2021. 

 

Vurdering: 

Som det er henvist i oversendelsen av vedtak om navnevalg til Stedsnavnetjenesten (Norsk 

språkråd / Sametinget) og Kartverket er disse varslet på bakgrunn av at denne saken ikke har 

fulgt vanlig prosedyre etter Lov om Stadnamn. 

 

Det vises her til bestemmelsen: 

 



 
 

Her fremgår det at før det blir gjort vedtak om skrivemåten, skal stedsnamntjenesten gi 

tilrådning om skrivemåten, navneskikk og navnsettingen. 

 

Som det fremgår av klagen til Kartverket så er det skrivemåten av Lilleelven som er påklagd. 

De henviser til det Sentrale stedsnavnregisteret hvor skrivemåten Lilleelva, navn på bekk, er 

registrert med skrivemåten godkjent og denne skal brukes av det offentlige. 

 

Kartverket legger til grunn den nedarvede lokale uttalen av navnet er /’’lilleælva/ og at den 

offentlige skrivemåten er i samsvar med. § 4 første ledd i lov om stadnamn. 

 

 
 

Dersom kommunen ønsker å bruke en annen skrivemåte enn den som er i offentlig bruk, må 

kommunen reise navnesak etter lov om stadnamn. Med andre ord; Dersom kommunen ønsker 

å bruke navnet Lilleelven så må kommunen reise navnesak etter lov om stadnamn. 

 

Lebesby kommune har oversendt mottatte klage til aktuelle hjemmelshavere som vil bli 

berørt av navnesaken. Ingen av disse har svart på kommunens forvaltningsbrev. Det er heller 

ikke mottatt noen tilbakemelding fra Språkrådet (aktuell navnetjeneste). 

 

På bakgrunn av dette anbefales det at kommunestyret tar klagen til følge og vedtar nytt 

adressenavn for den aktuelle veistykket på Lebesby. 

 

Nytt veinavn blir: Lilleelva 

 

 

 

Harald Larssen 



Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


