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Innledning 

Tana ungdomsråd ble opprettet våren 20 Il , og kom akti vt i gang høsten 2011. Målet fo r 
ungdomsrådet er at ungdom mellom 13-19 år skal ha en reell innflytelse på saker som angår 
ungdom i kommunen. Utover skal de lære hvordan de ulike organisasjoner fungere og hvordan 
fremme saker. Det er også viktig for ungdomsrådet å gjøre seg noen tanker om hva det innebærer 
å være ung i Tana - både muligheter og hi ndringer. Det å være e i en ungdomsråd er 
læringsprosess om samfunnets funksjoner og dets irrganger av muligheter og hindringer. 

Prosessen 

Ungdomsråd oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til § 10 i 
kommuneloven. 
Ungdomsrådet består av 9 medlemmer med varamedlemmer i alderen fra og med 8.klasse til 
og med 19 år. I tillegg ve lges to kommunestyrets representant som er unntatt fra denne 
aldersbegrensinga. 

Ved sammensetning av rådet ble følgende forhold ivaretatt 
Representantene skal komme fra skolene alle grunnskolene i kommunen: Auslertana, 
Boftsa, Deanu Sameskuvla, Tana Montessori . Seida, Sirma i tillegg: LOSA. Tana 
videregående og Grotta fritidsklubb. 
Begge kjønn skal være representert 
Rådet bør også ha medlemmer som ikke cr skoleelever. 

I år la vi opptil at skolene kunne styre valgene, i motsetning til året fø r med neuvalg av 
representanter ti l ungdomsrådet. I ettertid har vi mottatt kritikk med at mange av de som ønsker å 
være med i prosessen ikke ble tatt med i betraktningen i va lgene. Representanter til 
ungdomsrådet ble valgt blant elevrådene ved de enkelte skolene. 

Deanu nuora idniddi-Tana ungdomsråd 2012 - 2013 

Kine Elise Haugen, leder, Tana videregående skole 
Anna Oliva Taksgård, nestleder, Seida skole 
Julie Pettersen, Austertana skole 
Marthe Helene Nilsen, Boftsa skole 
Elia Marie Hætta Isaksen. Deanu Sameskuvla 
Andreas Persen, LOSA 
Juhan Daniel1·1olm Balto, Sirbma skuvla 
Tor Einar Hagalid, Tana Montessori skole 
Kri stine Sørensen Stj erna, Grotta fritid sklubb 

Vara 
Jørn Cato Dervola, Austertana skole 
Mauias Dervo, Boftsa skole 
Camilla Mudcnia, Deanu sameskuvla 
Tommy Borch, LOSA 
Are Østhaug, Seida skole 
Matti s Engelbrech Christiansen, Tana vgs 



Voksenkonlakl 
Per Ivar Henriksen, kommunestyret og HOU 
Rebeke Tapio, kommunestyret og formannskapet 

Ungdomsrådets moter 

I løpet av høsten 2012 har ungdomsrådet hatt 3 møter og behand let 36 saker. 
Ungdomsrådet har blant annet satt bolyst og stedsut vikling på sakskartet. De har ønsket at det 
skjer en utvikling slik at folk har lyst å fl ytte til kommunen. De har påpekt at det er viktig at 
kommunen gjør seg attraktiv spesielt for barnefamilier. Det er etablert en arbeidsgruppe for 
bolyst og folkehelse. Målet for arbeidsgruppa er å jobbe frem med tiltak som er med å øke 
tri vsel, bedre helse, utdanning, arbeidsplasser og bo liger. Målet i seg selv er ambisiøst, men dette 
har engasjert ungdomsrådet. 
Ungdomsrådet har gjennomført en spørreundersøkelse om hva ungdom i Tana ønsker av 
aktivitet. Denne kartl egging har en stor verdi for arbeidsgruppa, men også ct grunnlag å formidle 
til frivi ll ige organisasjoner om hva ungdommer ønsker av tilbud. 

Ungdomsrådet har hatt en lin tøff start med møtevi rksomhet hvor behandling av 
kommuneplanens handlingsprogram og ulike delplaner har vært på saksli sta. Dcnne type saker er 
krevende og utfordrende. De enkelte representanter i ungdomsrådet har brukt foreldrene som en 
viktig samarbeidspartner i forhold til tolking av planenes innhold og struktur. Vi har god 
erfaring med å engasjere foreldre i mye sterke grad enn det vi gjorde i forhold til det første 
ungdomsrådet. Det ser vi gjennom at ungdommcn er myc tryggere i egne meninger og 
formid ling av ytringer. 

De er også mer bevisst i forhold hva de ønsker og hvordan de ønsker rådet skal fungere. Som et 
eksempel ønsket de at det skulle gjennomføres et kurs med temaet "kommunikasjon og 
mediekontakt" . Foredragsholder var Eilif Aslaksen, NRK-såpmi . Det var et lærerikt foredrag 
både for ungdommen og voksenkontaktene. 

Utfallet fra kurset om kommunikasjon var at ungdomsrådet ønsker å ta en sosialtur for å ha en 
uformellarena å møtes på enn bare i møtesammenheng. Dette var en sak som ungdomsrådet tok 
til kommunestyret mcd resultat økt budsjettpost til egen drift . 

Annet aktivitet 

Ungdomsrådet har møte- og talerett på kommunestyret og enke lte utva lg. Dette er en positi v 
måte å få frem ungdomsrådets saker. Rådet har brukt den muligheten og fått gjennomslag for 
flere saker. 

I tillegg representerer enkelte valgte representanter fra ungdomsrådet kommunens rusteam, 
arbeidsgruppe for bolyst og folkehelse, fylkeskommunes transportprosjekt for ungdom og enkelt 
tiltak innen psykisk helsearbeid i kommunen. Vi prøver å begrense deltakelsen utenom 
ungdomsrådet. Det av hensynet til skolehverdagen. 

Utover det har ungdomsrådet fått inn en i "dekksvaskeran". Dette er an arcna hvor rådet for 
presentert seg for andre ungdommer i Nord-Norge. 



7 av ungdomsrådet representanter deltok i fe ll es ungdomsrådets samling i Finnmark . 
Tilbakemeldinger fra deltakerne var entydig posi ti v. 

Erfaringer fra det første halve året 

Vi tror det er bra med fo reldre engasjement. Det gir anledning til å ha fellestema med ungdom i 
en "vanskelig alder". Vi sender all informasjon ti l foreldre og har dialog med foreldre i forhold 
til enke lt saker e ller hendelser. Det er noen av fo reldre som har signali sert at de ser at deres 
ungdom har blant annet få tt bedre resultater på skolen og samfunnsengasjement har økt. 

Vi startet året med "å hoppe over" utviklingsprosessen, og glemte å ta hensyn til elementære 
forhold som å tilrettelegge for "å bli kj ent". Dette har vi prøvd å bøte på gjennom at møtene 
skulle være mer uformelle, brukt tid ligere representanter som veiledere og kursi ng 
kommuni kasjon. Samlet seH har vi fått store aktivitet blant allerede akti ve ungdom, men vi har i 
liten grad lykkes å få ønsket deltakelse blant alle representanter. Deltakelse i denne sammenheng 
menes å ta ord eller skri ve forslag til saker og vedtak. 

Foreldre engasjement betyr mye for at ungdomsrådet skal ha en status med merke lapp "seriøst". 
Det arbeidet som er lagt for å få ungdomsrådet til å fungere har selvsagt en bakside; andre råd 
føler seg fo rbigått av det poli tiske systemet. Det cr en utfordring å finne en balansegang som gjør 
at alle fø ler at de blir ivaretatt på li k nivå. Ungdomsrådet har fått mye ekstra ressurser i forhold 
til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og idrettsrådet. Den ressursen som cr knyttet til 
ungdomsrådet er en saksbehandler, møtesekretær og to voksenkontakte r. Disse funksjonene 
betyr at ungdomsrådet blir mer synlig i forhold til andre rådene i kommunen. 

Vi har et ungdomsråd som er veld ig engasjert i lokalsamfunnet og ønsker å være med å påvirke 
utviklingen i kommunen. Ungdomsrådet er blitt en viktig arena for gruppen mellom 13 - 19 år. 
Spesielt gjelder det å få frem gode saker som blir videreformidlet til politi ske beslutningsarenaer. 
Erfaringen c r at det nytter å engasjere seg. 

Tana 1 O.januar 2013 

Svein Ottar Helander 
Utvik lingsleder 

Brill Somby~So l aas 

kulturrådgiver 
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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen 

Lag og foreninger i Tana 

[)eres ref.. VAr ref.. 
2013149 

Saksbehandler: 
Britt Hjord's Somby-So laas. Il f.: .;.4746400274 

Invitasjon til minisemina r om tilskuddsordninger - 16.januar 

Kom munestyret har i møtet av 8.november 20 12 gjorde ct vedtak om: 
Tana kommune tar ini tiativ til et fe lles informasjonsmøte til e ierne av 
samfunnshus I grendehus og andre forsam lingslokaler. Målsettingen med 
informasjonsmøte er å informere eierne om de statlige kulturhusmid ler det kan 
søkes om, og hvilke kri terier som må oppfylles i en sli k søknad. 

Dalo· 
04.01.2013 

Adm in istrasjonen har besluttet å utvide tilbudet om å gjelde også bruken av tilskuddsporta len. 
Innholdet i miniseminaret retter seg mot å være inspirator for frivi lli ge organ isasjo ner til å sø ke 
midler til enkelt prosjekter som det er et ønske om rea lisere. Det kan være alt fra 
kulturarrangement ti l opparbeid ing/byggi ng av anlegg for kultur- og idre ttsformål. 

Sted 
Tidspunkt 
Programmet 

Rådhussalen 
onsdag 16.januar 20 13 kl 18:00 - 21:00 

kl 18:00 ge nerelt om til skudds ordninger v/Britt Somby-So laas 

kl 18:30 lil skuddsporta l v/Frans Eriksen 

kl 20:00 mid ler lil kulturbygg og spill emidler v/Britt Somby-So laas 

Ta gjerne med pc - kanskj e vi i fe llesskap kan lage en spennende søk nad. 

Vi ønsker tilbakemeld ing innen 15.januar før kl 15:00. Dette ror at vi ska l ha overs ikt over hvor 
mange som kommer. 
Tilbakemelding kan gis til undertegnede britt .somb\'.so laasl'ffltana .koillmune.no e ll er 464 00 274. 
Vi ønsker alle ti l en iderikt my ldring om t ilt ak som kan igangsettes i Tana. 

Med hilsen 

Britt Hjørdis Somby-So laas 
Kulturrådg ive r 

Postadresse: 
RMhusve,en 3 
9845 Tana 
E-POSl: JWSlmolla~@lona .~ommunc. no 

lksoksadrcssc: 
Rådhus'·cien 3 

",""W.lana kommune no 

Telefon· 
+4746400200 
Telefaks · 
78925309 

l\ank: 
4910. 12.7 11 60 
Org.nr. 
943 S05.527 



Deanu gi elda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen 

Jorunn Erlandsen 
Løvlia 5 
9845 TANA 

Deres ter : var rtf.. 
20I2n'Xl1 

Saksbehandler. 
I.an Srncland, 11f.: 4640026S 

Klage på adressetildeling: Løvlia 5 

Dato 

16.01 .2013 

Vi vise r til kommunens vedtak av 19.11.20 12 om ny ve iadresse, Lov/hl 5, på gnr. 37 bnr. 214 , 
og til din klage av 07.12.20 12. 

Vedtaket om ve iadresse av 19. 11 .2012 er fattet i medho ld av matrikkel loven med tilhørende 
forskrift . Dette vedtaket kan påklages. Matrikkelforskriften § 22 angir hva det kan klages på: 
"Ved klage over lildeling el/er endring (IV offisiell adresse, er klagerellen begrenset fil 

a) hvilken gale. veg eller liknende en bygning elfer eiendom skal ha adresse fil 
b) hvilket adresselilleggsnavn eller malrikkefadressenovn som er ti/delt adressen 
c) fei/ lildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer. " 

Valget av navnet Lovlia er et vedtak som ikke kan påk lages. Skrivemåten av navnet Lovlia er 
vedtatt med hjemmel i Lov om stadnamn. Dette vedtaket kunne påklages av organ isasjoner 
som har tilknytning til navllct, jf. Lov om stadnamn §§ 5 og J O, men det har ikkc skjedd i 
denne saken. Enkeltpersoner har ikke klageadgang på vedtak fattet med hjemmel i Lov om 
stadnamn. 

Vi forstår ut fra det du skriver i klagen, at du vil ha et annet veinavn enn Løvlia som 
adressenavn. Dette omfattes ikke av klageadgangen gitt i matrikkclforskriften § 22. På 
bakgrunn av dette avv ises klagen din. 

Nedenfor er en kort redegjørelse for formålet med adresseringen, saksgangen og bakgrunnen 
for va lget av nav net Lovlia. 

Formålet med adresser og skill 

Matrikkelforsk riften § 49 angir formålet med adresser og skilt : 

"Adresser og skill skal sorgefor al alle på en leit ogforslåelig måte kan identifisere ogfinne 
fram lil bygninger, atkomst til bygninger. boliger og andre objekter eller Sleder som det er 
viktig åfillne fram til. Adressen skal også tjene som sledfeslingsobjekl og nokkeI til aktuell 
informasjon i private og oflenllige regisIre og arkiv. Foring av adresser i matrikkelen skal 
bidra lil elfelles adresse.\yslemfor hele landel. " 

I'OSladn:ssc: 
R~dh\ls,'elen ) 
9845 Tana 
E-po51 ' postmottak@:lana_komm\lncno 

Besoksadresse 
RAdh\lsvclcn) 

"",,",,,".lalla kommune.no 

Telefon 
+47 46 40 0200 
Tclefaks: 
78 92 Sl 09 

nank: 
4910_12.71160 
Org.nr.: 
9HSOS.527 



Tidligere saksbehandling og bakgrunnen/ol' navnevalget 
Navnene Bakkegrenda og Lovlia har eksistert side om side siden 1980-tallet. Klager og 
mannen har benyttet navnet Bakkegrenda, og en annen av beboerne har benyttet Lovlia. 
Navnet Lovlia ble fores lått av Seida og Luft jak bygdelag som navn på den aktue lle ve ien i 
høringsrunden i 2008-2009. Begrunnelsen var at det brukes om en av eiendommene der. Dette 
navnet harmonerer med nav net på nabofe ltet litt lenger nord, Bjorke!ia. Stedsnavn utvalget 
vedtok i møtet den 2 1.04.2009, å oversende delLe fors laget, sammen med 32 andre, til 
tilråd ing hos stedsnavntjenesten. 

Etter å ha mottatt ti lråd ing om skrivemåten fra stedsnavntjenesten, sendte Tana kommune den 
20.05.20 10 et brev med informasjon om det aktuelle vei na vnet Lovlia til al le beboerne i denne 
veien , med fri st for tilbakemelding. Saksbehandler ble på bakgrunn av brevet kontaktet pr 
telefo n av Jorunn Erlandsen, som uttrykte sterk misnøye med dette navnet. I samtalcn 
understrekte hun at hun og mannen. som var de første som bygde i området, kalte stedet for 
Bakkegrenda. Hun mente derfor at dette navnet skulle bli vedtatt som offis ielt navn på veien. 

Synspunktene ble presentert for Oppvekst- og kulturutvalget i møtet 01.09.2010 (sak 
40/20 I O), som gjaldt oversending av na vnefors lag til stedsnavntjenestcne for cndelig 
tilråd ing. Synspunktene ble ikke tatt til følge av utvalget, og navnet Lovlia ble sendt til 
endelig ti lråding. Det kom ingen nye merknader fra stedsnavntjenesten, og Lovlia ble vedtatt 
som offis ielt stedsnavn med hjemmel i Lov om stadnamn den 07.02.2012. 

Oppsummering: 
Vedtaket om va lget av navnet Løvlia kan ikke påklages. På bakgrunn av delte avv ises klagen 
din . 

Vi bek lager at kommunen i dette tilfellet ikke har fastsatt vei navn og ad resse tid ligere. 

Med hilsen 

Svein-Ottar Helander 
A vdcl ingsledcr 

Kopi til : 
Fy lkesmannen i Finnmark Statens hus 98 15 Vadsø 

Lars Smeland 
Plan legger 

Side 2 av 2 
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Deanu gi elda - Tana kommune 
Utvi kl ingsavd e I ingen 

Deanu Seara! v/OlafTrostcll 
I-Iolmesund 
9845 TANA 

Delegert vedtak 
Oppvekst- og kulturutvalget - nr. 

Deres ref.: VAr re f. : 
2012/2926 

Saksbchand lct: 
Mar ie Jc lti. tlf. : 46400213 

Tilskudd - arrangement Samefolketsdag 2013 

Saksopplysninger: 

Oalo: 

23.0 1.2013 

Deanu Searat søker om til skudd kr 10.000,- til arrangement av samefolkets dag i miljøbygget. 
Samtidig søker de om å få bruke miljøbygget, lyd og to lkeanlegget grat is. 
Programmet vil inneholde tale for dagen, underholdning og salg av mat i stor grad slik 
det har foregått tidligere. 
Deanu Searat skriver bla.a. at kostnader til arrangementet cr steget de siste årene, mens til skuddet 
fra kommunen er det samme. Arrangementet må være økonomisk bærende om det skal lønnes 
for laget å arrangere Samefolkets dag. 

Det skal opplyses at leie av miljøbygget cr gratis til arrangement av samefo lkets dag og 
nasjonaldagen. 

Vurderinger: 
Kommunen har den praksis at det gis tilskudd til arrangement av samefolkets dag og 
nasjonaldagen. Til skuddet er ikke endret de siste år, mens utgifter til underholdning m.m. har 
steget. For at arrangementet ska l kunne gjennomføres har rådmannen i samråd med ordføreren 
bestemt å tilde le midlene ved delegert vedtak . 

Vedtak: 
Søknaden innvilges med kr 10.000,- i ti lskudd til arrangementet. 
Det innvilges også vederlags fri leie av miljøbygget og dets Iyd- og lysan legg. 
Budsjeupost 147000.6 100.385 belastes. 

rostadresse: 
R6dhU~\'cien 3 
9845 Tona 
E-poSl: POSUnOllak@lana.konl lll nnc.no 

Iksoksadrlossc: 
Riklhus\"c iell 3 

ww .... . tlllla .kollununc .no 

Telefon: 
+4746 400200 
Telefaks: 
7892 53 09 

Ilan~ : 

4910. 12.71160 
Org.nr. : 
943.505.527 



Klageadgang 
Vedtakei kan påklages fil UII'ililillgl'ul'llelitlgell. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brel'el kom fram lif 
på/orl adressa!. De f er Iilslrekkelig at klagen er postfugl innen/ristens u'fap. 

Klagen skal sende:,' skriftlig fil den SOlli har truffet vedloket, angi vedtakei det klages over, den eller de endringer 
som ollskes, og de grunner du vil anfore for klagen Dersom dlf klager så sent al del kall være uk/art JOl' on om dlf 
har klagel i rell tid. bes du også oppgi nå,' del/ne melding kOll/lller frem. 

Svein Ottar Helander 
Avdelingsleder 

Kopi : Økonomiavdelingen, her. 

Med hilsen 

Marie Jelti 
Førstcsektretær 
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Forord 
Denne brosjyren er en innføring i navnse tting av gater og veier ladresse
navn). Den tar for seg de viktigste prinsippene for navngiving. hvilke 
regler som gje lder for skrivemåten av navna, og prosedyren kommunen 
må følge når skrivemåten av adressenavn skal fastse ttes. 

Alle bygn inger som skal brukes til bolig formål, fr itidsformål, næri ngs
virksomhet eller offentl ig eller publ ikumsrettet virksomhet, skal ha 
veiadresse med husnummer (adressenummer). Etter lov om eigedoms
registrering Imatri kkeUoven l er det kommunen som fas tsetter offis ieLl 
ad resse. 

Når kommunen skal gjøre navnevedtak, har navngivi ngsprosessen to 
s ider. Den førs te gjelder valg av navn, a lt så hva de aktuelle gate- og 
veistrekningene ladresseparsellenel skal hete. Her må en særlig ta 
hensyn til kapitte l 12 i forskrift om eiendomsregistrering Imatrikkelfor
skriften). Den andre gjelder hvordan navnet skal skrives. Her må en 
bruke lov 18. mai 1990 nr. 110m stadnamn (stedsnavnlovenJ. 

Navngivingsprinsippene nedenfo r gjelder i første rekke va lg av adresse
navn, men de er også aktuelle ved navnsetting av andre lokalitetstyper 
der kommunen har vedtaksmyndighet, for eksempel navn på: 

• hyttefelt, bo lig fe lt og andre reg ulerte områder som ikke er adresse
pa rseller 

• kommunale skoler , barnehager, sykehjem, parker, torg, kaier, 
havner, idrettsanlegg og frilu ftsområder 

• bruer , tunneler og veikryss som er en del av det kommunale ve i
nettet 

Reglene om skrivemåte og sa ksbehandling etter stedsnavn loven 
gjelder i alle navnesa ker der kommunen er vedtaksorgan. 



Viktige dokumenter i adresseringsprosessen 

lov om stadnamn Istedsnavnlovenl gir regler om skrivemåten 
av stedsnavn og sa ksgangen i navnesaker. Loven er tilgjengelig 
på www.lovdata.no. 

lov om eigedomsregistrering (matrikke llovenl skal sikre 
tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført 
et ensartet og pålitelig register (matrikkelenlover alle faste 
e iendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir 
klarlagt. 

Matrikkelforskriften gir mer utfyllende opplysni nger om 
innholdet i matrikkelloven. Forskriften er tilgjengelig på 
www.lovdata.no. 

Sentralt stedsnavn register (SSRI ved Kartverket er Norges 
nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i offentl ig bruk. 
Alle navnevedtak kommunen gjør, ska l føres i dette registeret. 

Kartverkets adresseveileder er en håndbok i tildeling og 
forvaltning av adresser ette r matrikkelloven. Adressevei lederen 
er tilgjengelig på www.statkart.no. / / 

.'Y'" ./ 



Prinsipper for valg av adressenavn 

Alle stedsnavn, også adressenavn, represente rer viktige språklige og 
kult ure lle verd ier. De e r en del av loka lmiljøet og loka lhistorien, og de 
er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted . Når nye navn 
skal vedtas, må en ha i tankene at disse navna skal bli stående i gene
rasjoner framover. 

Stedsnavn er kulturminner. 

I kapittel 6.6. 1 i Kartverkets adressevei leder (se faktaboksen l er det 
gitt en kort overs ikt over prinsipper for va lg av adressenavn. Disse 
prinsippene blir her utdypet, med utgangspunkt i Botolv Hellelands bok 
Adresser og stadnamn - del 2': 

1. Se http;//www.sprakrad.no/u pload/Stedsnavn/Adresnr%20og%20stadJlam.pdt 
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1. Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering 
Av praktiske grunner er det viktig å unngå at samme navn blir brukt om 
mer enn en adresseparsell i kommunen. Før et nytt navn blir vedtatt , 
må en se til at det ikke kan fo rveksles med eksisterende navn i kom
munen elter i tilstøtende områder i nabokommunene. En bør beg rense 
bruken av navn med samme forledd, som Bergsvegen og Bergsbakken . 
Av hensyn ti l utrykningstjenestene og andre som skal finne fram, bør 
sl ike navn plasseres i tilknytning til hverandre. 

2. Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisj onen 
At en bygger på den lokale navnetradisjonen, vi l si at en prøver å føre 
videre lokale, tradisjonelle stedsnavn i adresset ildel inga. Slik bidrar en ti l 
å bevare stedsnavn som kanskje ellers ville gått ut av bruk. For eksem
pel kan det være aktue lt å ta utgangspunkt i navn på gårder eller andre 
virksomheter , eller en kan bruke navn på teiger og nedlagte husmanns
plasser som Lykkja, Ny jordet, Sagbakken og Sørtorpet, enten direkte eller 
med tillegg av et ord for vei. l kommuner med kvensk og samisk navne
tradisjon er det aktuelt å bruke navn på disse språka, for eksempel navn 
på gamle slåttemarker, myrer, fiskeplasser og skogteiger. Forut setn inga 
for å bruke slike navn er at den veien eller det området som skal ha 
navn, ligger på eller like ved stedet som har navnet fra før. 

Nye adressenavn bør bygge på lokale 
stedsnavn og tradisjonelt ordtilfang. 

Dersom en lager nye stedsnavn, bør en bygge på det tradisjonelle ord
tilfanget. En kan gjerne bruke mer dialektale ord som brekke, gang, geil, 
gutu, kleiv, lei, linne, løype, reks ter, renne, råk, smug, strede, tråkk og veit i 
stedet for de mer van lige etterleddene vei/veg og gate Ise også punkt 31. 

Det fins mange eksempler på at priva te utbyggere markedsfører pro
sjek tene sine med prangende navn som Finstad hageby. Nylund park eller 
Oppenåsen panorama. For å unngå at slike navn tas i bruk som adresse
navn framfor mer tradisjonelle stedsnavn og navne lag i nger, er det viktig 
at kommunen er tidlig ute med adressetildeling og navnsetting. 
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3. Navnet bør passe på stedet 
At et navn passer på stedet, betyr at det uttrykker særdrag ved adresse
parsellen eller området ru ndt. Ved siden av ord som vei/veg, gate/gutu, 
sti osv. kan en også bruke ord som karakteri serer terrenget der veien 
ligger , som bakke, eng, haug, helling, jorde, li, slette, voll osv. Tradisjo
nelle stedsnavn har vanligvis bakgrunn i lokale natur- og kulturforhold, 
og de har derfor en naturli g til knytni ng ti l stedet. 

4. Navnet bør ikke virke støtende eller komisk 
Når en lager nye navn, må en tenke på dem som skal bo i området. 
Derfor bør en ikke velge navn som kan virke støtende eller komiske. 
De t vil l ikevel ikke si at en skal unngå tradisjonelle navn i området selv 
om de kan gi nega tive assosiasjoner for fo lk som ikke kjenner til det 
loka le navnet ilfanget og talemålet. 

5. Navna bør være varierte 
En bør legge vekt på variasjon og mangfold i navngivingen. Det kan 
gjøres ved å bruke ulike etterledd Ise punkt 2 og 3), men også ved å 
bruke tradisjonelle stedsnavn eller ord fra lokale kult ur - eller nærings
fo rhold i adressenavna, fo r eksempel navn fra gårds- og skogsarbeid 
IP/og/endel, Slål/enga, Tømmervei/a), navn fra industrivirksomhet IMaskin
gata, Sagbruksbakken, Verksveienl. plan tenavn IBjørkebakken, Bringe
bærs tien, Fia/veien ) eller dyre navn IEkornveien, Elgtråkket, Rådyr/are t!. 

6. Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale 
Adressenavna skal hjelpe oss å finne fram dit vi skal. Når en skal velge 
navn, bør en derfor legge vekt på at navnet er lett å oppfatte, skrive og 
uttale. En kor t sammensetning er som regel bedre enn en lang. For 
eksempel kan en vurdere Bråtavegen som veinavn istedenfor Rønnerud
brå tavegen. 

7. En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i 
adressenavna 
Grunnen til det er at omdøm met til en person kan endre seg over tid. 
Helst bør det gå minst fem ti l t i år fra en person er død, ti l en velger å 
ta i bruk vedkommendes navn som en del av et adressenavn . 



Hvordan skal navna skrives? 

Allment om skrivemåten av stedsnavn 
Stedsnavn i offentlig bruk skal skrives i samsvar med reglene i steds· 
navnloven. Som hovedregel ska l en ta utgangspunkt i den nedarvede 
lokale uttalen, det vil si den uttalen av navnet som er overlevert fra 
tidligere generasjoner, og som fortsatt er i bruk på stedet. Skrive
måten skal likevel t ilpasses gjeldende rettskrivingspr insipper for norsk 
og samisk. For kvenske stedsnavn skal skrivemåten følge gjeldende 
rettskrivingsprinsipper i f insk. Avsnittene om skrivemåte nedenfor 
gje lder norske navn, men Språkrådets stedsnavntjeneste gir også råd 
om skrivemåten av kvenske navn (se siste side!. 

Eksisterende stedsnavn som del av et adressenavn 
Skrivemåten av navnet i primærfunksjonen , det vil si navnet på den 
opprinnelige lokaliteten, skal etter stedsnavnloven § 4 andre ledd være 
retningsgivende for skrivemåten av navnet i andre funksjoner. Hvis et 
gårdsnavn har ved tatt skri vemåte Steinvo ll. må en skrive Steinvoll 
vegen, Steinvollbakken osv. dersom dette gårdsnavnet skal inngå som 
første ledd i adressenavn. 

Med et navns primærfunksjon menes den lokaliteten som først 
bar navnet. For eksempel kan et gårdsnavn Stein voll gi navn 
til fjellet Steinvollnuten, vannet steinvolltjernet og tettstedet 
Steinvoll. Det vil da være gårdsnavnet Steinvoll som er navnets 
primærfunksjon, og skrivemåten av gårdsnavnet blir retnings 
givende for navnet på fjellet, vannet og tettstedet. 

Noen ganger kan det være tvil om hviLken skrivemåte som gjelder for et 
eksisterende stedsnavn. Ifølge stedsnavnloven skal alle vedtatte skrive
måter av stedsnavn, også adressenavn, innmeldes i Sentralt stedsnavn
register (SSRI. De tte reg isteret inneholder ikke bare vedta tte navn, men 
også såka lte godkjente navneformer, det vil si skr ivemåter som var 
i offentlig bruk da stedsnavntoven tok til å gjelde 1. juli 1991. Når det 
ikke er reist navnesak og gjort vedtak om skrivemåten av et navn etter 
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reglene i stedsnavnloven, vil ofte ett og samme navn tigge inne med 
flere godkjente skrivemåter. Kommunen bør da, i tråd med forskriften 
til stedsnavnloven § 15 siste ledd, velge den skrivemåten som står 
på navneenhetsplassen Iden øverste plassen l i SSR når navnet ska l 
brukes på kart, på skilt elter i adresser, eller når det skal være forledd i 
en ny sammensetning . 

Dersom kommunen ønsker å bruke et allerede eksisterende navn i 
adressenavnet, men med en skrivemåte som ikke er registrert i SSR, 
må det reises navne sak om skrivemåten av navnet i primærfunksjonen 
før det kan tas i bruk som del av et adressenavn. Det framgår av § 5 i 
stedsnavnloven hvem som har vedtaksmyndighet for navnet i primær
funksjonen. Vanligvis er det Kartverket. 

Å reise navnesak vi l si å ta opp skrivemåten av ett elter flere 
navn med det organet som har vedtaksmyndighet. Dette organet 
følger saksgangen som er nedfelt i stedsnavnloven med 
høringsrunder der alle som har uttalerett, får mulighet til å 
uttale seg. Deretter skal stedsnavntjenesten gi sin tilråding før 
organet gjør vedtak om skrivemåten. 

Skrivem åten av utenlandske navn og perso nnavn i adresse navn 
Utenlandske navn og nyere personnavn trenger ikke fø lge gjeldende 
rettskriving. Personnavn skrives som hovedregel slik vedkommende 
selv skrev navnet. Når navn på historiske personer skal brukes i adresse
navn, følger en Språkrådets liste over historiske navn2• 

Bestemt eLLer ubestemt form? 
Når et personnavn i genitiver brukt som fortedd i et adressenavn, kan 
etterleddet skrives i ubestemt form : Karl Johans gate. EUers bør 

;Sjfjj 
navnet som hovedregel skrives i ett ord 
og med bestemt form av sisteleddet i 
samsvar med van lig norsk navnelaging: 
Gamleveien, Grunerløkka , fvlyrsletta, 
Leitet . 

• z. Se hllp://www.spr.i .. r.idet.no/nb ·NO/Sprd k hjelp/Reltskri~lIng_ Ordboekerl 



Stedsnavn skal oftest skrives i ett ord og 
i bestemt form med bestemt artikkel. 

Ett eller flere ord ? 
Det vanlige i norsk navnelaging er at flerleddete navn skal skrives i elt 
ord og har bestemt form Wa/sskogen og Nærøybrua, ikke Dal skog og 
Nærøy bru!. Når det gjelder gate- og veinavna, er det imidlertid en viss 
tradisjon for særskriving, att så at navnet skrives i to eller flere ord. 
Dersom første leddet står i genitiv og siste leddet har ubestemt fo rm, er 
det vanlig at navnet særskrives, for eksempel Håkons veg og Ivar Aasens 
gate. Det er imidlert id ikke noe i ve ien for at disse navna kan skrives i 
bestemt form, altså Håkonsvegen og Ivar Aasen-gata. I det siste eksem
plet viser bindestreken at ordet gata står til hele personnavnet og ikke 
bare til etternavnet. 



Stor eller liten forbokstav? 
Stedsnavn skal alltid skrives med stor fo rbokstav. Ved løse sammen· 
setn inger skal bare det første ordet ha stor bokstav når resten av 
navnet er et fe llesnavn i ubestemt form : Nedre gate, Solli plass. Slike 
navn kan også skr ives Nedregata , Solliplassen, se forr ige avsnitt. 

Sammensetningsmåte 
Når navn som Dalen, Fjellet , Tangen og Vika går inn som forledd i 
andre navn, mister de vanligvis endelsen og få r eventuelt en sammen· 
se tningsfuge: Dal~veien , Fjellvegen, Tangevegen, Vik{~vegen . Såka lte 
jamvektsord få r endinger som -ån/·an IBråtån/Bråtan l , -ua (Gutua). 
I sa mmensetninger kan disse beholde den spesietle vokalen, altså 
Brå t~vegen/Bråtgyegen, Gutulia. Når en lager nye, sammensatte navn, 
bør en alltid undersøke om det fin s andre sammensetninger med 
samme forledd som kan brukes som mønster. 

Bruk av apostrof 
Gen it ivs-s kan brukes når forleddet er et personnavn : Sigurds vei. 
Etter personnavn som slutter på 5 , X eller z, skal det brukes bare 
apostrof: Elias Blix' gate , Herman Foss' gate. 

Aksenttegn 
l ord som alle og chausse er det ifølge re tt skrivingen va lg fritt å bruke 
aksenttegn. I ad ressenavn er det likevel vanl ig praksis at aksenttegnet 
brukes i ubestemt form, men ikke i bestemt form: Madserud aUe, men 
Harbitzalleen. 



Prosedyre for behandling av nye 
adressenavn 

Denne prosedyren er mer utførlig beskrevet i Kartverkets adresse
vei lede r. 

1. Kommunen lager inndeli ng i adresseparseller 
Det å legge til rette og bestemme adressepa rsellene er en teknisk! 
administ ra tiv oppgave og foretas vanligvis av kommunens opp
målingsmyndighet. 

2. Kommu nen lager forslag til adressenavn for parsellene 
Forut fo r etler i forbindelse med det bør fo lk i kommu nen og loka le lag 
og fore ninger invite res til å komme med innspill og navneforslag. Dette 
kan skje ved kunngjø r ing i lokale avise r og/etler på kommunens nett
sider. Kommunen kan gjerne ta kontakt med stedsnavntjenesten i det 
forberedende arbeidet. 
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3. Kommunen sender navneforslaglenel til stedsnavntjenesten 
til uttalelse 
For adressenavn med forledd som ikke er regist rert i SSR, bør det 
legges ved en begrunnelse for navnevalget. Jo mer informasjon som 
tas med, jo lettere blir arbeidet for stedsnavn tjenesten. Stedsnavn
tjenesten sjekker navna mot opplysn ingene og statusen i SSR og even
tuelt i andre kilder, og gir sin tilråd ing om skrivemåten av navna. 

4. Stedsnavntjenesten vurderer behovet for å reise formell 
navnesak 
Dersom kommunen ønsker å bruke en skrivemåte som avviker fra 
skrivemåten(el i SSR, må det reises formell navnesak etter saksgangen 
i stedsnavnloven. Det vil si at kommunen tar opp navne saken med ved
taksorganet (vanligvis Kartverket l , og at det blir gjennomført hørings
runder slik at alle som har uttalerett. får muligheten til å uttale seg. 
Før det gjøres vedtak, skal stedsnavntjenesten gi sin tilråding. Dersom 
del er mange adressenavn som er til behandling sa mtid ig, kan de 
navna som det skal re ises formell navnesak for, tas ut av hovedbehand
lingen, slik at ikke hele adresseringsprosessen stopper opp. Se ellers 
avsnittet «Eksisterende stedsnavn som del av et adressenavn» ovenfor. 

5. Vedtak om valg av navn 
Når skrivemåten av de foreslåtte navna er avk lart, gjør kommunen ved
tak om hvilke navn som skal gjelde for de aktuelle adresseparsellene, 
og fører disse navna i matrikkelen. Det er ingen forme ll klageadgang 
på slike vedtak. 

6. Vedtak om skrivemåte 
For navn som har vært behandlet i formell navnesa k etter stedsnavn
toven. gjør kommunen formelt vedta k om skrivemåten av adresse navn a 
og fører dem inn i matrikkelen. 

7. Registrering av nye adressenavn 
Nye adressenavn skal føres i matri kkelen, i SSR og i FKB-vegnett 
(Fe lles kartdatabase vegnett, Kartverkets reg ister for veg in fol. Mer 
informasjon om dette fin s i Kartverkets adressevei leder. 
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B. Klage 
Forme lle vedtak om s krive må ten av adressenavn kan på klages. Ette r 
stedsnavnloven er det bare skrivemåten av adressenavn som kan på ~ 

klages. og ikke selve navneva lget. Hvem som ka n klage på s kr ivemåten, 
går fram av stedsnavnloven § 10. Klagen skal sendes tit vedtaks
organet, det vil si til kommunen i saker som gjelder navn på adresse
parseller. Kommunen fo rbereder klagesaken på samme måte som ved 
førs te ga ngs beha ndling. De t vil blant a nnet s i at navnet på nytt må ut 
på lokal høri ng og sendes til s tedsnavntjeneste n for ny uttale lse. De r
som klageren ikke få r medho ld av vedta ksorga net, s ka l sake n sendes 
til klagene mnda for stedsnavnsaker. Kla genemndas vedta k e r endelig. 

Nye adressenavn som det ikke er gjort formelt vedtak fo r etter steds
navnloven (det vil si navn som har status godkjent i SSRI. er det ikke 
adgang til å klage på, men det kan reises navnesak for å få gjor t vedtak 
om skrivemåten_ 

Samiske og kvenske navn har en litt annerledes saksga ng enn den som 
er beskreve t ovenfor. Mer in fo rmaSjon om delte fins på Språkrådets 
nettsider3. 

3. Se http://WWN.språkrådet.no/n b-NO/T ema/Ste dsnavn/Skrivematen-av-stedsnavnJSkisse-over-saksgang-/ 
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www.sprakradet.no 
www.språkrådet.no 

Under menypunktet«Stedsnavn .. pi SprIkrAdets 
nettsted finner du kontaktinformasjon til stedsnavn· 
tjenesten og mer informasjon om stedsnavn og 
kommunal navnsetting. 
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