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Melding om vedtak i navnesak 2021/71 – Smørbringen og
andre navn i Lebesby kommune

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av 51 stedsnavn i Lebesby kommune fordelt
på fem bruksnavn og ett navn på en gammel bosetningsplass. De øvrige er norskspråklige
naturnavn bortsett fra ett nordsamisk navn på et tjern, se løpenummer 25 på
navnesaksskjemaet.

Løpenummer
(se navnesaksskjema)

Vedtak Navn på Merknader

1 Smørbringen Fjell
2 Springsteinen Gammel

bosetningsplass
3 Springsteinen Bruk 2/11
5 Saltijærvivannet Tjern
6 Saltijærvineset Nes i sjø
7 Indre Saltijærvivika Vik i sjø
8 Ytre Saltijærvivika Vik i sjø
9 Vesterelva Bekk
10 Eidvannet Tjern
11 Vesterelvsvannet Tjern
13 Vardvasshøgda Haug
14 Vardvannet Tjern
15 Vardmyra Myr
16 Høgvarden Ås
17 Elv - Ørntinden Høgd
18 Hus - Ørntinden Fjell Sidenavn til 18a
18a Ørntinden Fjell Sidenavn til 18
19 Storvika Vik i sjø
20 Storsteinen Stein
21 Gamnes Nes i sjø
22 Brennvinselva Bekk
23 Klubbvika Vik i sjø
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24 Holmevannet Vatn
25 Meahccej ávri Tjern
26 Djupvikbakken Bakke
27 Kaggvika Vik i sjø
28 Djupvikvannet Tjern
29 Sauvannet Tjern
30 Boasbukta Vik i sjø
31 Gropvannet Tjern
32 Kalakhøgda Haug
33 Krattvannet Vatn
34 Ørretvannet Tjern
35 Ørretvannan Gruppe av vatn
36 Svanevannet Tjern
37 Lomvannet Tjern
38 Hysvikneset Nes i sjø
40 Inner -

Hovdenakkbukta
Vik i sjø

41 Ytter -
Hovdenakkbukta

Vik i sjø

42 Hovdenakken Nes i sjø Hovednavn, jf. 42a
42a Hovdenakklubben Nes i sjø Undernavn, jf. 42
43 Tårnfjellet Fjell
44 Inner - Dreggvika Vik i sjø
45 Ytter - Dreggvika Vik i sjø
46 Brenngammen Bruk 34/1/38
47 Brenngammen Bruk 34/1/40
48 Brenngammen Bruk 34/1/43
49 Brenngammen Bruk 34/4
51 Revet Grunne i sjø
52 Kifjordpollen Vik i sjø Hovednavn, jf. 52a
52a Kifjordvågen Vik i sjø Undernavn, jf. 52

Vedtaka er gjort med h e i mel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Bakgrunn

Kartverket reiste navnesak 2021/71 17.2.2021 for å få fastsatt skrivemåten til en del stedsnavn
i Lebesby kommune. I arbeidet med navnesak 2020/225, vedtaksdato 11.2.2021, kom det inn
opplysninger om mange lokale stedsnavn som trengte avklaring i en egen n avnesak, og i tillegg
reiste vi navnesak om skrivemåten av en del stedsnavn som var innmeldt til Kartverket via
tjenesten vår, Rett i kartet. Navnesaken ble i reist for å fastsette rett skrivemåte av stedsnavna
til offentlig bruk.

Rettslig grunnlag

Når skr ivemåten av et stedsnavn skal fastsettes til offentlig bruk, er hovedregelen å ta
utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av navnet. Skrivemåten skal følge gjeldende
rettskrivingsprinsipper for det språket som navnet inngår i, jf. § 4 første ledd i loven.
Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet, jf. § 1 første
ledd.
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I U tfyllande reglar om skrivemåten av norske namn er det mer detaljerte bestemmelser om
hvordan norske stedsnavn skal normeres.

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 m som har uttalerett, skal også spille inn.

Når det blir reist navnesak av navn på ett språk, skal det etter § 7 sjette ledd reises navnesak
samtidig for eventuelle parallellnavn på norsk, samisk og kvensk som ikke har fått fastsatt
skrivemåten tidligere.

Høringssvar og tilråding

Etter at Kartverket sendte saken til uttalelse og kunngjøring i Lebesby kommune, informerte
kommunen i brev av 7.7.2021 om at saken hadde vært ute på høring, men at det ikke kom inn
høringsuttalelser til noen av navna i saken, men en person hadde uttalt seg om et stedsnavn
som ikke var en del av denne navnesaken. Språkrådet etterlyste i brev av 19.8.2021 svar på
spørsmål som var stilt i navnesaken, og i brev av 27.8. i år kommenterer kommunens
saksbehandler flere av stedsnavna. På bakgrunn av disse kommentarene gav Språkrådet
tilråding om skrivemåter i brev av 28.9.2021.

Uttale og skrifttradisj on

Kartverket har per telefon vært i kontakt med en rekke lokalkjente personer i Lebesby
kommune, og etter høringa i kommunen har Kartverket på nytt kontakta lokalkjente for å få
avklart spørsmål om den lokale navnbruken, se opplysninger i avsnittet om Kar tverkets
vurdering.

I merknadskolonnen lengst til høgre på navnesaksskjemaet har vi skrevet inn opplysninger som
vi har fått om stedsnavna, bl.a. om den nedarva lokale uttalen og om eventuelle nordsamiske
parallellnavn som finnes fra før i SSR. Skrifttradi sjonen til navna på offentlige kart og i matrikler
(om bruksnavn) er fylt inn i kolonne fem fra venstre på navnesaksskjemaet.

Kartverkets vurdering

Blant stedsnavna inngår fem bruksnavn, 2/11 Springsteinen og 34/4, 34/1/38, 34/1/40 og
34/1/43, Brenngamme n, løpenumrene 3 og 46 - 49 på navnesaksskjemaet. Skrivemåten i
bestemt form er fastsatt ut fra opplysningene om den nedarva uttalen og navnebruken blant
lokalkjente.

Tjernet som er løpenummer 25 på navnesaksskjemaet, blei meldt inn til Kartverket med
skrivemåten Mitsijârvi, og Kartverket misoppfatta dette som et mulig kvensk navn da saka blei
sendt ut på høring. Kvensk stedsnavntjeneste i Språkrådet har undersøkt navne bruken lokalt og
har ikke funnet kvensktalende i området i dag, men noen lokalkjente (norsktalende) har opplyst
at navnet blir kalt Mitsijærvi. En lokalkjent og samisktalende person har opplyst at navnet er
Meahccejávri (jf. nordsamisk meahc ci ‘ødemark’, j ávri ‘vatn’, og skrivemåten er derfor fastsatt
med nordsamisk skrivemåte.

Når det gjelder navnet Ørntinden, så har en person som kjenner dette området svært godt,
opplyst at det finnes to navn, Elv - Ørntinden og Hus - Ørntinden, som ligger tett ved hverandre .
At bare Ørntinden blei sagt om ett av fjella, kjente denne personen ikke til, men vi har fastsatt
Ørntinden som såkalt sidenavn til Hus - Ørntinden. Når et navn blir klassifisert som et sidenavn,
skal begge navna vises på kart.

Navna Hovdenakken og Hovden akklubben har vi fastsatt med statusene hovednavn og
undernavn. Undernavn blir ikke tatt inn i kartløsninger, men undernavn kan søkes opp i SSR,
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altså stedsnavndatabasen til Kartverket. Hovdenakklubben er brukt blant lokalkjente ut fra
opplysningene som vi har fått.

Alle skrivemåtenene er fastsatt etter hovedregelen i lov om stadnamn § 4 første ledd, og de
fastsatte skrivemåtene er i samsvar med tilrådingene fra Språkrådet og Sametinget (lpnr. 25).

Kunngjøring og videre arbeid i kommunen

Kommunen skal sørg e for at vedtakene gjøres 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.

Vedtak som gjelder skrivemåten av bruksnavn, skal kommunen sende melding om direkte til
brukseierne.

Kommunen er vedtaksorgan for løpenumrene 4, 8a og 50 i navnesaksskjemaet. Om kommunen
tidligere har fastsatt skrivemåten til adressenavn som tar utgangspunkt i noen av stedsnavna
som inngår i denne navnesaken, må skrivemåten av adressenavna vurderes på nytt ut fra
skrivemåtene som er fastsatt her. Se også kommentar om dette i avsnittet under om «Bruk av
vedtatte skrivemåter».

Bruksnavn
Brukseierne i denne saken har ikke uttalt seg, og Kartverket har fastsatt skrivemåter av
bruks navna etter hovedregelen i § 4 første ledd, som sier at skrivemåten skal ta utgangspunkt i
den nedarva lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp i det språket som navnet
inngår i. E tter § 5 tredje ledd i lov om stadnamn har en brukseier rett til å fastsette en annen
skrivemåte av et nedarva bruksnavn enn den skrivemåten som følger av § 4 første ledd i loven.
Forutsetningen er at brukseier kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som
bruksnavn (på offentlig kart, på skilt, i mat rikkelen, skjøte e.l.). I så fall må eieren sende krav
om det til Kartverket og legge ved slik dokumentasjon. Kartverket er formelt vedtaksorgan også
for skrivemåten av bruksnavn fastsatt av eieren.

Bruk av vedtatte skrivemåter

Vi vil minne om reglene i s tedsnavnloven 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 e r
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 d et 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 hovedregel være retningsgivende for skrivemåten i de andre
funksjonene. Dersom de tte vedtaket blir stående uten at det blir påklagd, legger vi derfor til
grunn at kommunen vedtar samme skrivemåten i ev. adressenavn og adressetilleggsnavn der
navnet blir brukt.

Når det er gjort vedtak om adressenavn, adressetilleggsnavn, skal den vedtat te skrivemåten
legges inn i matrikkelen, og adressenavn i SSR vil bli oppdatert fra matrikkelen. Vedtak om
adressenavn skal fortsatt sendes til bl.a. Kartverket, jf. § 9 fjerde ledd i forskrift om stadnamn.
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Kartverket fører den vedtatte skrivemåten av bru ksnavn i SSR, og skrivemåten hentes inn i
matrikkelen derfra.

Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages 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 med offentlig kunn gjøring, 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 eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og
grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

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

Med vennlig hilsen

Steinar Vaadal Aud - Kirsti Pedersen
fylkeskartsjef stedsnavnansvarlig

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

Lenker: Lov om stadnamn
Forskrift om stadnamn
Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn

Vedlegg

Navnesaksskjema
Tilråding fra Språkrådet

Mottaker : LEBESBY KOMMUNE
Odd Magnus Rasmussen, LEBESBY KOMMUNE
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