
 

 

Kartverket Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss  
Telefon: 08700 Telefax: 32 11 81 01 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238 
 

 

VESTVÅGØY KOMMUNE 

Postboks 203 

8376 LEKNES 

 

 

 

 
   

  
   

 

Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 

    Sak/dok.: 06/04451-31 19.06.2019 

  Ark.: 326.12  

Oppstart av navnesak 2019/248, Vikjorda, Vestvågøy 
kommune 
 

Kartverket er blitt kontakta av Sebastian Johansen om skrivemåten Vikjorden (matrikkelgård 

138) og bruk 138/1 i Vestvågøy kommune. Johansen informerer om at rett skrivemåte er 

Vikjorda, og denne skrivemåten finnes også på et vegskilt, se kopi. 

Skrivemåten Vikjorden finner vi på et økonomisk kart (kart N5 DT 238-5-4) og i matrikkelutkastet 

1950: 

 

 

Skrivemåten er også Vikjorden i Norske Gaardnavne. Nordlands Amt (1905), s. 329, og med 

uttaleopplysning om at uttalen er /’’vi:kjo:ra/: 
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I tillegg inngår gårdsnavnet også i bruksnavnet 138/7, se det vedlagte navnesaksskjemaet, 

løpenummer 3, og noen naturnavn som er avleda av gårdsnavnet. 

Når det blir reist navnesak, skal alle offentlige funksjoner som et stedsnavn har, tas med i 

saksbehandlinga, og avleda navn skal også tas med.  

Navna går fram av det vedlagte navnesaksskjemaet, og plasseringer av navna kan søkes opp i 

www.norgeskart.no. 

 

Normeringsprinsipp 

Etter § 4 i lov om stadnamn er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av 

navnet og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp i norsk når skrivemåten av et stedsnavn skal 

fastsettes. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. I 

forskrift til stadnamn og i Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn er det mer 

detaljerte bestemmelser om hvordan norske stedsnavn skal skrives. 

 

Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det samme 

navnet i andre funksjoner, f.eks. for sekundærnavn eller navn som er avleda av et primærnavn, 

jf. § 4 andre ledd i lov om stadnamn.  

 

Lokal høring og saksgang 

Kommunen har ansvar for å kunngjøre at navnesak er reist, f.eks. ved en notis i ei lokalavis og 

annonsering på nettsidene sine. Lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavna 

rett til å uttale seg, og kommunen kan også uttale seg. Brukseiere skal tilskrives direkte, og 

Kartverket har lagt ved utfylte skjema som kommunen kan bruke for å informere brukseierne om 

at det er reist navnesak. Brukseiere har etter § 6, andre ledd i lov om stadnamn rett til å fastsette 

skrivemåten av navn på eget bruk, enten etter hovedregelen i § 4, første ledd i lov om stadnamn, 

som sier at skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av navnet, eller at 

eieren kan fastsette en annen skrivemåte enn den som følger av hovedregelen om eier kan 

dokumentere at den ønskte skrivemåten er, eller har vært i offentlig bruk som navn på eget bruk.  

 

Kartverket er vedtaksorgan for gårdsnavnet, bruksnavna og naturnavna i denne saka. Om navnet 

også har funksjon som et grendenavn, er det kommunen som er vedtaksorgan, men Kartverket 

skal fastsette skrivemåten til gårds-, bruks- og naturnavna før kommunen i neste omgang ev. 

gjør vedtak om skrivemåten av navnet i funksjon som grendenavn. Rekkefølga i saksbehandlinga 

følger av § 4, andre ledd i lov om stadnamn. 

 

Kommunen har ansvar for å innhente og samordne lokale høringsuttalelser. Høringsuttalelsene 

og kommunens egen uttalelse (om kommunen velger å uttale seg) skal sendes til 

Stedsnavntjenesten i Språkrådet med kopi til Kartverket. Adresse: Stedsnavntjenesten i 

Språkrådet, Språkrådet, Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo (post@sprakradet.no). 

Stedsnavntjenesten vil gi tilråding om skrivemåte. 

 

Vanlig høringsfrist for kommunen er to måneder fra dette brevet er mottatt. Ta kontakt om noe 

er uklart. 

 

Vennlig hilsen 
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Finn Ørnes    Aud-Kirsti Pedersen 

Fylkeskartsjef    stedsnavnansvarlig 

 

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

  

Vedlegg: 

 

Navnesaksskjema 

Bruksnavnskjema 

E-post fra Sebastian Johansen m/vedlegg 

 

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

Forskrift om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638 

Utfyllende rettskrivingsregler: https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/utfyllande-

reglar-om-skrivematen-av-norske-stadnamn/ 

   

 

 

Mottaker: VESTVÅGØY KOMMUNE 

Arne Omar Klausen, VESTVÅGØY KOMMUNE 

  

 

Kopi Språkrådet 

Sebastian Johansen 
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