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Omgjøring av vedtak i navnesak 2015/18 i Skaun kommune 
 

Statens kartverk har tidligere vedtatt skrivemåten Havsmoen for gårdsnavnet til gårdsnummer 

103 i Skaun. Eier av bruksnummer 1 har klaget på vedtaket, og mener Hafsmo eller Hafsmoen 

er rett skrivemåte. Dette blir begrunnet med navnets antatte opphav, med lokal uttale av 

navnet, og lang skrifttradisjon. 

 

Det ble reist klagesak i 2015, men saken har blitt liggende hos kommunen og har ikke kommet 

lenger. Kartverket har vurdert saken på nytt ut fra de dokumentene som foreligger, og finner å 

kunne gi klager medhold. 

 

Statens kartverk opphever tidligere vedtak og gjør slike vedtak:  

 

 Gårdsnavnet til gårdsnummer 103 i Skaun kommune skal skrives Hafsmoen 

 

Bruksnavnet til bruksnummer 1 er det samme som gårdsnavnet. 

 Bruksnavnet til bruksnummer 103/1 skal derfor også skrives Hafsmoen 

 

Andre navn som er med i klagesaken, og som har betydningsmessig sammenheng med 

Hafsmoen, får vedtatt slike skrivemåter: 

 Hafsmobekken (bekk) 

 Hafsbuan (setervoll) 

 

Drøfting og begrunnelse 

Hovedregelen for normering er å ta utgangspunkt i lokal nedarvet uttale og normere i samsvar 

med gjeldende rettskrivningsprinsipper. Prinsippet om at vanlige ord i språket skal følge vanlig 

rettskrivning, er viktig. Dessuten skal det tas hensyn til skrifttradisjon og innført 

normeringspraksis. Eiers ønske om skrivemåte skal tillegges stor vekt.  

Kartverket mener at grunneiers ønske kan godtas i forhold til stedsnavnlovens bestemmelser, 

og har gitt klager medhold. 

 

Bestemmelser om bruksnavn 

Etter endring av stedsnavnloven med virkning fra 1. juli 2015 har grunneier rett til å bestemme 

skrivemåten av eget bruksnavn, forutsatt at grunneier kan dokumentere at denne skrivemåten 

har vært i offentlig bruk (på offentlig kart, på skilt, i matrikkel, skjøte eller lignende). Det er 
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fortsatt Statens kartverk som formelt vedtar skrivemåten, men dersom grunneier ønsker en 

annen skrivemåte enn den Kartverket har vedtatt, kan han/hun gjøre krav på ønsket 

skrivemåte overfor Kartverket, og legge ved dokumentasjon som viser at denne skrivemåten 

har vært i offentlig bruk.  

 

Kunngjøring 

Vedkommende kommune skal sørge for at vedtaket blir gjort kjent for de partene i kommunen 

som har klagerett etter § 10 første ledd i loven.  

 

Vi minner om de reglene stedsnavnloven har om plikt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf § 

9, spesielt første setning, som har denne ordlyden: Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett 

etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er 

nemnde i §1 tredje ledd. Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt 

selskaper som det offentlige eier fullt ut. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lars Mardal 

fylkeskartsjef        Nils Jørgen Gaasvik 

         seniorkonsulent 

 

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

 

 

Kopi Line Lysaker Heinesen, SPRÅKRÅDET 

   Ingvald Forfang  

 

 

Informasjon om rett til å klage på vedtak 

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første 

ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre 

uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottakeren. Dersom denne meldinga skjer 

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

Eventuell klage skal sendes via kommunen til Kartverket Trøndelag, Postboks 600 Sentrum, 

3507 Hønefoss, som er det organet som har vedtatt skrivemåten. Klagen skal grunngis, jf. lov 

om stadnamn § 10. Når en tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som 

for navnesaker ellers. 

Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klagenemnd 

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

saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt 

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