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2013/5-3 18.12.2013.

Tilråding for nye adressenavn, Torsken kommune

Vedlagt følger navneskjema i ovennevnte sak. Tilrådinga gjelder skrivemåten av nye vegnavn i

Torsken kommune. Vi beklager at det har tatt lenger tid enn vanlig enn å få svar i denne saken.

Det skyldes at vi har hatt stor pågang av navnesaker i forbindelse med innføring av ny

matrikkellov de siste to årene.

Det er positivt at kommunen i så stor grad har valgt å benytte eksisterende stedsnavn, da dette er

med på å sørge for at gamle stedsnavn fortsatt blir brukt.

Skrivemåten av de fleste vegnavnene er grei. Se det vedlagte navneskjemaet med tilrådinger for

skrivemåten av nye adressenavn i Torsken kommune, der også en begrunnelse for mange av

tilrådingene er gitt.

Dersom ikke annet er sagt, er tilrådingene gitt ut fra § 4, 1. ledd, 1.og 2. setning i lov om

stadnamn: "Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av

stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal folgje gjeldande

rettskrivingsprinsipp for norsk og samisk."

Vi minner om at endelige vedtak skal meldes til Sentralt stedsnavnregister v/fylkeskartkontoret til

Statens kartverk, jf § 12 i loven og forskriftene § 15. Vedtaket skal også meldes til

Stedsnavntjenesten og andre som er part i saken. Vi minner også om retten til å klage på vedtak

etter § 10 i lov om stadnanm. Lokale organisasjoner og brukseiere skal også ha fått mulighet til å

uttale seg om saken gjennom ei lokal høring, før vedtak i saken gjøres, jf § 6 i lov om stadnanm.

ADRESSE
Språkrådet
Stedsnavntjenesten Nord-Norge
Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo

TELEFON
77 64 42 78

E-POST
astrid.sann.evensen@uit.no

INTERNETT
www.sprakradet.no



Ta kontakt hvis dere har spørsmål om saka, eller trenger nærmere informasjon om saksgangen i

navnesaker!

Vennlig hilsen

Eva Forsaa Mikkelsen Magne Heide
(sign) (sign)
Navnekonsulent Navnekonsulent

Astrid Sann Evensen
navnesekretær

Vedleg,g: Navneskjema

Gjenpart: Statens kartverk Tromsø, 3507 Hønefoss
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