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Oppstart av navnesak 2/2016, Karlsøy kommune

Kartverket reiser navnesak for å få fastsatt skrivemåten til noen stedsnavn i Karlsøy kommune,
se det vedlagte navnesaksskjemaet. 

Navna  med  løpenummer  1─8  inneholder  et  og  samme  førsteledd,  men  tre  forskjellige
skrivemåter  forekommer:  Ris-,  Res- og  Ress-.  I  tillegg  blir  førsteleddet  til  et  av  navna,
løpenummer 1, skrevet både Res- og Ross-, og derfor er alle navn med navneleddet Ross- også
tatt med i saksbehandlinga. 

Kartverket  har  kontakta  en  lokalkjent  person  som opphavlig  er  fra  Nordkvaløya,  og  en  del
opplysninger  fra  denne  personen  framgår  av  merknadskolonna  i  navnesaksskjemaet.  Noen
stedsnavn fra muntlig språkbruk som tidligere ikke har vært med på ofentlige kart, er tatt med i
navnesaka, se løpenummer 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 og 22. 

Noen feilskrevne navn er tatt med, det gjelder skrivemåten Manen (løpenummer 18) og Mann
(løpenummer  27),  kanskje  også Mannhaugtaren (løpenummer  28),  se  kommentarer  på
navnesaksskjemaet. 

Navneleddet øyra/øra blir skrevet på to måter i navna Skattøyra/Skattøra,  Prestøyra/Prestøra –
begge i den nordre delen av Langsundet. De to alternerende skrivemåtene fnnes i fere andre
stedsnavn  i  kommunen,  men i  første  omgang  reiser  Kartverket  navnesak  bare  for  disse  to
navna, og Kartverket ber kommunen om å undersøke hva som er den nedarva lokale uttalen av
navna. I Sentralt stedsnavnregister er Prestøra klassifsert som navn på ei øyr/lite nes. Dette er
den primære funksjonen til navnet. Sekundært er navnet knyttet til bruk 38/9, og skrivemåten
Prestøyra som  bruksnavn  fnner  vi  på  ofentlige  kart,  mens  matrikkelen  har  den  forelda
skrivemåten Prestøren. 

Etter lov om stadnamn § 6, første ledd, andre setning, har "[e]igaren eller festaren rett til å
uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av bruksnamn." Etter andre ledd i § 6 har "[…] eigaren
rett til å fastsetje skrivemåten dersom han kan dokumentere at den ønskte skrivemåten har
vore i ofentleg bruk som bruksnamn." Kartverket har fylt ut skjema som kommunen kan bruke
for  å  varsle  grunneierne  om  at  det  er  reist  navnesak,  se  de  vedlagte  bruksnavnskjema.
Brukseiere skal tilskrives direkte av kommunen.
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Når det er reist navnesak, har også ofentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten og lokale
organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn rett til å uttale seg, se § 6, første ledd om
uttalerett  i  stedsnavnsaker.  Det  er  kommunen  som har  plikt  til  å  kunngjøre  at  det  er  reist
navnesak,  se kommentarene til  §  6,  andre ledd.  I  kunngjøringa skal  det opplyses om hvilke
navnesaker som er reist,  hvor man kan få sakspapira og fristen for å uttale seg. Innkomne
høringsuttalelser  skal  sendes  til  Stedsnavntjenesten  for  norske  navn  i  Nord-Norge,
post@sprakradet.no.  Kartverket  ønsker  å  få  tilsendt  kopi  av  høringsuttalelsene.  Stedsnavn-
tjenesten skal gi tilråding om skrivemåte til vedtaksorganet, som i dette tilfellet er Kartverket.
Fristen for kommunen til å behandle saka er to måneder fra dette brevet er mottatt.

Ta kontakt om noe er uklart.

Vennlig hilsen
Aud-Kirsti Pedersen

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