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Namnesak 10/2015, Karlsøy kommune – retting av feilskrivne namn

Kartverket  er  blitt  kontakta  av  Stein  Rasthe  om eit  stadnamn  som er  skrive  på  to  måtar,
Haibukta og  Haikbukta på  ofentlege  kart,  sjå  det  vedlagte  namnesaksskjemaet  som  viser
namneførekomstane på ofentlege kart. Stein Rasthe opplyser at både Haibukta og Haikbukta er
feil, for det er eit engelsk etternamn, Haig, som ligg til grunn for namnet. I revisjonslistene for
kart Norge 1:50 000 1534-1 frå 1989 har synfararen til Kartverket notert forma Haigbukta, men
skrivemåten er blitt endra til Haikbukta etter råd frå dåtidas stadnamnkonsulentar, sjå utsnitt frå
revisjonslista: 

Stein Rasthe viser til  at  like ved fnn vi  Øvre og  Nedre  Engelskmannvatnet,  som nok også
refererer til denne engelskmannen med namnet Haig, sjå utsnitt av kartet under.
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Kartverket ber Karlsøy kommune om å undersøke om kva som er den nedarva lokale uttalen av
namnet,  for  lov  om  stadnamn  §  4,  første  ledd  seier  at  skrivemåten  av  stadnamn  skal  ta
utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen.

Kartverket vil samstundes nytte høvet til å få endra på ein annan skrivefeil i stadnamn i dette
området  på  Ringvassøya.  Det  er  namn  som  inneheld  namneleddet  Sol-/Soll- (sjå  namna  i
namnesaksskjemaet). Kartverket har fått opplyst av eldre lokalkjende folk at den nedarva lokale
uttalen av primærnamnet i denne namnegruppa,  Solltinden, er  /'såʎʎti:´iᶇ/, altså ein l-lyd som
den vi  fnn i  ord som  voll  'jordstykke,  eng'  og  mold 'jord'.  skrivemåten  Sol-  er altså ikkje  i
samsvar med den nedarva lokale uttalen av namnet. Kartverket ber om at Karlsøy kommune
undersøker dette nærmare. 

I namnesak 2/1992 blei skrivemåtane Solltindodden og Solltindbukta fastsette med vedtak etter
lov om stadnamn, men primærnamnet Solltinden var ikkje med i sak 2/1992, og heller ikkje dei
andre namna i denne namnegruppa. Sidan saksbehandlinga var ufullstendig, opnar Kartverket
namnesak for alle namna i namnegruppa. Nokre av namna har samiske parallellnamn (sjå kopi
frå J. Qvigstad "De lappiske stedsnavn i Troms fylke" (1935), s. 72), og desse namna er skrivne
inn i namnesaksskjemaet.

Saksbehandling etter lov om stadnamn

Kommunen har ansvar for å gjere kjent at det er reist namnesak. § 6 første ledd, 7. setning seier
at "[l]okale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen
har ei særleg tilknyting til". Slike organisasjonar kan vere historielag, bygdelag, reinbeitedistrikt,
fritidsorganisasjonar osb. § 6, andre ledd i lova seier at ei namnesak skal "[…] kunngjerast i
minst to aviser som er alminneleg lesne på staden, eller gjerast kjend på annan høveleg måte",
t.d. på nettsidene til kommunen. Kommunen har rett til å uttale seg om skrivemåten av alle
namn  i  kommunen.  Namna  i  denne  saka  er  naturnamn,  og  det  er  Kartverket  som  er
vedtaksorgan,  sjå  §  5,  tredje  ledd  i  lov  om stadnamn.  Behandlinga  av  samiske  og  norske
stadnamn er ikkje heilt lik. 

Behandling av dei samiske stadnamna: 
Sametingets stadnamnteneste skal gje førebels tilråding om skrivemåte før Karlsøy kommune
kunngjer namnesaka, og dette brevet blir derfor også sendt til denne stadnamntenesta. Deretter
skal saka kunngjerast som omtalt i det førre avsnittet. Eventuelle høyringsfråsegner frå lokale
organisasjonar saman med kommunen si fråsegn skal sendast til Sametingets stadnamnteneste,
som så skal gje endeleg tilråding om skrivemåte. 

Behandling av dei norske stadnamna: 
Etter  at  saka  har  vore  kunngjort  for  lokale  organisasjonar  som  har  rett  til  å  uttale  seg  i
namnesaker, skal eventuelle høyringsfråsegner saman med kommunen si fråsegn sendast til
Stadnamntenesta for norske namn i Nord-Noreg, som skal gje tilråding om skrivemåte. 

Tidsfrist
Etter § 8 i forskrifta til lova er fristen for å behandle namnesaker fre månader i alt. To månader
er  sett  av  til  den  lokale  høyringa  i  kommunen,  og  to  månader  til  saksbehandling  hos
namnekonsulentane.

Ta kontakt om noko er uklårt.
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Vennleg helsing
Aud-Kirsti Pedersen

Dokumentet er sendt utan underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutinar.

Vedlegg:

Namnesaksskjema
Kopi av J. Qvigstad "De lappiske stedsnavn i Troms fylke" (1935), s. 72.

Kopi:

Stein Rasthe, gutt-ra@online.no
Stadnamntenesta for norske namn i Nord-Noreg, post@sprakradet.no
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