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Melding om vedtak i sak 5/2014, Målselv kommune 
 

 

 

Kartverket har 4.1.2016 gjort vedtak etter lov om stadnamn om skrivemåten til noen stedsnavn 

i Målselv kommune: 

 

Løpenummer 

Se navnesaks-

skjema 

Vedtak Navn på Merknad 

1 Alapen fjell  

2 Alapmoan mo  

3 Alapmoen gard 36  

4 Alapmoen bruk 36/1 Skrivemåten er i 

samsvar med § 4, 1 

og ønsket til eier. 

5 Lilleng bruk 36/2  

6 Alapmoen bruk 36/3  

7 Alapmoskogen bruk 36/7  

8 Alapmosetra seter  

9 Alapelva elv  

10 Alapåsen ås  

11 Alapvatnet vatn  

12 Alapaksla ås  

13 Alapskardet skar  

14 Alapdalen dal  

15 Alapnes bruk 45/2  Skrivemåten er i 

samsvar med § 4, 1 

og ønsket til eier. 

17 Brannskognes gard 27  

18 Brandskognes bruk 27/1 Eierfastsatt 

skrivemåte 

19 Øvre Brannskognes bruk 27/2  

20 Brannskogsand bruk 27/7  

21 Brannskognessetra fritidsbolig  

23 Kjelda nes  

24 Kjeldmoen gard 15  

25 Kjeldmoen bruk 15/1  
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26 Kjeldmoen bruk 15/2  

27 Kjellmoen bruk 15/4 Eierfastsatt 

skrivemåte 

28 Kjeldstad bruk 15/7  

29 Kjeldland bruk 15/11  

30 Kjeldstadsetra seter  

33 Eidbukta vik  

36 Hesthagen hamnehage  

38 Storrostavatnet vatn  

39 Storrostahytta turisthytte   

 

 

 

Bakgrunn for saka 

I forbindelse med adresseringsarbeidet i Målselv kommune er det reist navnesak for å få avklart 

skrivemåten til noen stedsnavn som skal brukes som adressenavn. I tillegg har vi tatt med noen 

stedsnavn fra Sentralt stedsnavnregister med status "foreslått", blant annet et samisk 

stedsnavn. Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge har gitt tilråding om skrivemåte, 

se brev av 1.8.2015. Sametingets stedsnavntjenste har gitt foreløpig tilråding om skrivemåte 

for noen parallellnavna i saka. Vi overfører de samiske navna til ei ny sak, 1/2016, som vil bli 

sendt kommunen om kort tid.  

 

Skrivemåten av stedsnavn 

Hovedregelen for å fastsette skrivemåten til stedsnavn i offentlig bruk finner vi i § 4, første ledd 

i lov om stadnamn: "Derom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av 

skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal 

følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk […]."  

 

Ut fra denne bestemmelsen er skrivemåtene av navna Brannskognes, Øvre Brannskognes, 

Brannskogsand, Brannskognessetra, Kjelda, Kjeldmoen, Kjeldstad, Kjeldland, Kjeldstadsetra, 

Eidbukta, Hesthagen, Storrostavatnet og Storrostahytta fastsatt. Skrivemåtene er i samsvar 

med tilrådinga fra Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge bortsett fra skrivemåten 

Eidbukta. Stedsnavntjenesten har tilrådd skrivemåten Eidebukta, men Kartverkt har kontakta 

lokalkjente personer som opplyser at den nedarva lokale uttalen er /"eibokta/ som gir 

skrivemåten Eidbukta, dvs. skrivemåten som alt er i offentlig bruk. 

 

Stedsnavntjenesten har tilrådd skrivemåten Alapp- for navneleddet som inngår i et fjellnavn og 

i sekundærnavn laga til dette fjellnavnet. Målselv kommune har gått inn for skrivemåten Alap-, 

og grunngir ønsket med at denne skrivemåten finner vi på det eldste kartet der navnet inngår, 

dvs. skrivemåten Alapfd på de såkalte Troms-krokeringene fra 1869. Eierne av bruk 36/1 og 

45/2 ønsker henholdsvis skrivemåtene Alapmoen og Alapnes.  

 

Navneleddet Alap(p)- har bakgrunn i samisk állap (i dag normert állat) 'snøspurv.' § 2 i 

forskrifta til lov om stadnamn inneholder regler for skrivemåten av lydlig lånte navn i norsk: 
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"Lydleg lånte stadnamn som har fått ein innarbeidd uttale, skriv ein etter rettskrivingsreglane i 

låntakarspråket."  

 

Stedsnavn-tjenesten for norske navn i Nord-Norge tilrår "basert på lokal uttale, skrivemåte med 

dobbel p". Uttalen av fjellnavnet blir ikke nærmere presisert, men Norsk stadnamnleksikon s. 

68 opplyser at uttalen er [a:´lappen], altså med trykk på første stavelse og tonelag 1. Uttalen 

[a:´lappen] kan deles inn i tre stavelser, og stavingsgrenser er markert med et punktum: 

[a:´.lap.pen]. Den første stavelsen har en trykktung og lang vokal /a:/, og andre og tredje 

stavelse er trykklette og vokalene er korte. I norsk er det vanlig at betydningsbærende ord blir 

skrevet med dobbelkonsonant når en trykktung stavelse inneholder en kort vokal + lang 

konsonant, f.eks. ord som hatt, topp, tørr, lakk, mens såkalte grammatiske ord kan avvike fra 

denne regelen, f.eks. ord som til, den, man trass i at uttalen av også de grammatiske orda er 

med kort vokal foran lang konsonant.  

 

Tilrådinga fra Stedsnavntjenesten legger nok til grunn hovedregelen at etter kort vokal i 

trykktung stavelse dobbelskriver vi konsonanten. I dette stedsnavnet er ikke den andre 

stavelsen trykktung, så derfor er det ikke like klart at hovedregelen om dobbelskriving av 

konsonant etter kort vokal bør følges. Siden navnet er ei lydlig tilpassing av et opphavlig samisk 

ord, er det ikke uten videre klart hvordan den lydlig tilpassa forma bør skrives i norsk. Aktuelle 

skrivemåter kunne være Alapen, Alappen, Allapen og Allappen. Om man skulle legge vekt på 

den språklige bakgrunnen til navnet, dvs. ordet állap i samisk, ville nok skrivemåten Allapen 

være mest rimelig, men regelverket sier ikke at skrivemåten i opphavsspråket er et 

normeringsprinsipp som skal legges til grunn. Begge skrivemåtene Alapen og Alappen har hittil 

vært brukt i skrift, og begge skrivemåtene vil kunne brukes ut fra rettskrivingsprinsippa som 

gjelder for norsk språk.  

 

Ettersom man fra lokalt hold ønsker skrivemåten Alap-, har Kartverket lagt dette til grunn for 

vedtaket. Fjellnavnet får skrivemåten Alapen og forleddet i sekundærnavna får skrivemåten  

Alap-. Vedtaket kan grunngis språklig sett med at hovedreglen for normering av lydstrukturen 

kort vokal + konsonantlengde i norsk ikke er en regel uten unntak. I dette tilfellet har det også 

noe å si at andre stavelse i navnet ikke står i trykktung posisjon, og derfor er ikke skrivemåten 

av vokal + enkelt konsonant et brudd på hovedregelen for normering av norsk lydstruktur. 

Strukturelt sett er det ikke mange lignende stedsnavn i norsk, men i Lenvik kommune finnes 

navnet Aglapen (med sekundærnavnet Aglapsvika). Aglapen blir regna som et opphavlig norsk 

stedsnavn, men tolkinga av navnet vil ikke bli tatt opp her. Strukturen i navnet Aglapen kan ses 

på som en parallell til navnet Alapen i Målselv kommune. 

 

Bruksnavn – endra regler for fastsetting av skrivemåte 

Alle grunneiere fikk tilsendt et skjema med varsel om at navnesak var reist etter lov om 

stadnamn. Svar fra grunneiere er ført inn i det vedlagte navnesaksskjemaet sammen med 

opplysninger som er tilrådd av stedsnavntjenestene, se det vedlagte skjemaet og tilrådingene.  

Den 1.7.2015 blei lov om stadnamn endra slik at grunneiere som ønsker det, kan fastsette en 

annen skrivemåte enn den som følger av hovedregelen for normering av stedsnavn i offentlig 

bruk. Hovedregelen (se § 4, første ledd i lov om stadnamn) sier at skrivemåten av stedsnavn 

skal ta utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen og følge gjeldende rettskriving for norsk 

språk. Etter lovendringa kan brukseier om han/hun ønsker det, avvike fra denne regelen, se § 

6, andre ledd i loven: "I saker om skrivemåten av nedervde bruksnamn har eigaren rett til å 
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fastsetje skrivemåten dersom han kan dokumentere at den ønskte skrivemåten har vore i 

offentleg bruk som bruksnamn."  

 

Stortingsproposisjon 105 L (2014─2015) drøfter krav til dokumentasjon og hva som kan regnes 

som offentlig bruk av en skrivemåte. Det er ikke tilstrekkelig å dokumentere at det offentlige 

har brukt en skrivemåte av et navn – det må dokumenteres at skrivemåten har vært nytta som 

navn på eget bruk. Dokument som er utstedt av offentlige myndigheter, skal vurderes som 

relevant dokumentasjon. I proposisjonen blir § 6, andre ledd i loven kommentert slik:  

 

Skrivemåtar av bruksnamn som har vore brukte i tenesteyting, på kart og t.d. i register, 

må kunne vurderast som relevante skrivemåtar å ta stilling til. Skrivemåtar som finst i 

matriklar, skal vurderast som relevante. Det same gjeld for skrivemåtar som er å finne i 

skøyte, gamle skuldskiftedokument og tinglyste dokument. Private brev, gravsteinar, 

kjøpekontraktar, namnesamlingar, bygdebøker og avisartiklar er døme på kjelder til 

skrivemåtar av eit bruksnamn som ikkje er tilfredsstillande dokumentasjon, anna enn 

som støttemoment (sitat fra Prop. 105 L (2014─2015)). 

 

Private etternavn som har bakgrunn i et bruksnavn, skal ikke uten videre påvirke skrivemåten 

av stedsnavn. Videre er det viktig å merke seg at eierfastsatte skrivemåter ikke skal ha 

innvirkning på offentlig normering av stedsnavn:  

 

Grunneigaren fastset berre skrivemåten av namnet på akkurat gardsbruket eller 

eigedomen han eig. Skrivemåten han fastset på gardsbruket eller eigedomen, er ikkje 

retningsgjevande for skrivemåten av andre namneobjekt som fell saman med 

bruksnamnet (sitat fra Prop. 105 L (2014─2015), Kartverkets utheving).  

 

Det betyr at eierfastsatte skrivemåter ikke skal ha konsekvenser for f.eks. kommunens 

normering av adressenavn med mindre bruksnavnet har funksjon som adressetilleggsnavn etter 

matrikkelforskrifta § 54. Et ev. vegnavn som tar utgangspunkt i navnet f.eks. Brannskognes, 

skal altså skrives Brannskognesveien, men i funksjon som adressetilleggsnavn er det den 

eierfastsatte skrivemåten Brandskognes som skal brukes. 

 

Videre behandling av saka, kunngjøring av vedtak og klage  

Etter § 5, andre ledd skal kommunen fastsette skrivemåten av offisielle adresser, navn på 

tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt og kommunale anlegg. 

Kartverket har merket av på navnesaksskjemaet med K i vedtakskolonna for navna som 

kommunen skal fastsette skrivemåten til, dvs. løpenummer 16, 22, 31, 32, 34, 35, 37, 41, 42, 

43. 

 

Løpenummer 40 Moskkoggáisi er overført til ny sak, 1/2016, til videre behandling i kommunen, 

for det må kunngjøres at det er reist navnesak om de samiske navna slik at lokale 

organisasjoner og andre med uttalerett får høve til å uttale seg. Legg merke til at Sametingets 

stedsnavntjeneste foreslår at løpenummer 15, adressenavnet som er foreslått som 

Alapmovegen, gis et samisk navn, Állatmuvgeaidnu, se brev og navnesaksskjema fra Samisk 

stedsnavntjeneste. 
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Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten av stedsnavn påklages av dem som 

etter § 5 første ledd, a─c har rett til å reise navnesak. Klagefristen er til vanlig tre uker fra 

melding om vedtaket har kommet fram til mottakeren. Dersom denne meldinga skjer ved 

offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort. 

 

§ 9 i forskrifta til lov om stadnamn, femte ledd, sier at «[v]edkommande kommune skal syte for 

å gjere vedtaket kjent for dei partane i kommunen som har klagerett etter stadnamnlova § 10 

første ledd." Lokale organisasjoner med tilknytning til stedsnavna har klagerett, og det samme 

gjelder offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av 

navnet. Brukseiere har ikke rett til å klage på skrivemåten av primærnavnet og andre 

funksjoner av navnet om brukseier benytter retten til å fastsette skrivemåten av bruksnavnet 

etter § 6, andre ledd. Eierfastsatte skrivemåter av bruksnavn kan ikke påklages. 

 

En eventuell klage skal sendes til vedtaksorganet. En klage skal grunngis, se § 10. Saks-

behandlingsreglene for klagesaker er de samme som for stedsnavnsaker generelt, se § 10, 

fjerde ledd. 

 

Om vedtaket blir opprettholdt etter en ev. klage, skal vedtaksorganet sende saka videre til ei 

klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. De som har klagerett, har rett til å se 

saksdokumenta som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er høve til å søke om utsett 

iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller at klagen er avgjort. 

 

Bruk av vedtatte skriftformer 

Kartverket minner om reglene i lov om stadnamn som sier at offentlige organ plikter å bruke 

vedtatte skrivemåter i tjenesten, jf. § 9, spesielt første setning: «Når skrivemåten av eit 

stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregistret, skal han brukast av eige 

tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd.» Det vil si organ for stat, fylkeskommune og 

kommune og selskap som det offentlige eier fullt ut. Matrikkelfører i Målselv kommune må 

oppdatere matrikkelen for skrivemåten av de vedtatte bruksnavna. Adressenavn kan ikke tas i 

offentlig bruk før saksbehandling er gjennomført etter saksbehandlingsreglene i lov om 

stadnamn.  

 

 

Vennlig hilsen 

Arne Olav Berg      Aud-Kirsti Pedersen 

fylkeskartsjef       saksbehandler 

 

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

 

Vedlegg: 

 

Navnesaksskjema 

Tilråding om skrivemåte fra Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 

Tilråding fra Sametingets stedsnavntjeneste 

Lov om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11 

Forskrift og rettledning http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-01-592 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-01-592
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Kopi: 

 

Sametingets stedsnavntjeneste v/Ardis Ronte Eriksen 

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge, post@sprakradet.no 

Statskog, post@statskog.no 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post Land 

Statskog SF            Postboks 63 

Sentrum 

7801 NAMSOS Norge 

Målselv kommune            Kommunehuset 9321 MOEN Norge 

 


