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Oppstart av klagesakene 2021/175, 2021/176, 177 og 178– 
opprinnelig navnesak 2014/6 i Loabák - Lavangen kommune 

 
Statens kartverk meldte i brev 17.3.2021 om vedtak av skrivemåtene Váráš (ås), Rovvesadji 

(mo), Rukkadievájuovat (stup), Buollánlatnja (li), Sniipaoalgi (ås), Ruŋgogiera (botn) og 

Suobdikčáhča (vannskille) i Loabák – Lavangen kommune. Vedtakene ble påklaget av 

Spansdalen historielag i brev av 7.4.2021, som ønsker skrivemåtene Unna Váráš i tillegg til 

Váráš, Rovvisadji, Rukkadievájuovva, Buollámlatnja og Oalgi i tillegg til Sniipaoalgi. De påpeker 

også at Ruŋgogiera er navnet på gården Fossbakken og at Suobikčáhca er skrevet feil. I brev av 

8.4.2021 påklagde de også skrivemåten av Govdannjuokčča (li) og Goahsajrápma (li), og 

ønsker skrivemåtene Govdannjuokččam og Goassiirápma. Se for øvrig navnene i 

navnesaksskjemaet som følger med. 

 

Kartverket må beklage og informerer om at Rukkadievájuovat, Rovvesadji og Suobdičáhca 

dessverre var feilskrevet i vedtaksbrevet, men skrivemåtene var rett i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), så disse påpekningene tas ikke med videre i klagesaken. 

Skrivemåtene som er vedtatt for disse navnene, følger ønskene til Spansdalen historielag. Etter 

henvendelsen fra Spansdalen historielag har Kartverket også fastsatt Ruŋgogiera som 

nordsamisk navn på matrikkelgård 64, Fossbakken. 

 

Det er ikke vanlig at et sted blir omtalt både Váráš og Unna Váráš. Váráš er diminutivformen av 

várri, og formen dannes ved stadieveksling i de midtre konsonantene og tillegg av suffikset -š, 

som uttrykker betydninga at noe er lite. Derfor er Unna egentig unødvendig for å få fram 

betydninga av navnet. Kartverket registrerer derfor Váráš som hovednavn og Unna Váráš 

undernavn. Tilsvarende er Oalgi sannsynligivs kortformen av Sniipaoalgi, så Kartverket 

registrerer Oalgi som undernavn og Sniipoalgi som hovednavn. De gjenstående navnene 

Buollánlatnja, Govdanjuokčča og Goahsajrápma tas med videre i klagesaken. 

 

Når det er reist klagesak, skal saken gjennomføres på samme måte som saksbehandlingen av 

en vanlig navnesak, jf. § 12 femte ledd i lov om stadnamn. 

Kartverket sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. 

 

For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen vår for SSR: http://norgeskart.no/ssr/.  
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Lokal høring 

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn. Før vi gjør vedtak, har 

kommunen rett til å uttale seg. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten 

av navn som de har særlig ei tilknytning til. Kommunen og andre offentlige organ som skal 

bruke stedsnavn i tjenesten, har også rett til å være part i saken 

 

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av 

navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. 

Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.  
 

Normeringsprinsipp 

I tillegg til å ta utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen skal en som hovedregel følge 

gjeldende rettskrivingsprinsipp i nordsamisk ved normering av stedsnavn, jf. § 4 første ledd i 

lov om stadnamn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i 

navnet 

 

Videre saksgang 

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist, f.eks. med en notis i en 

lokalavis og på nettsidene sine. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne de 

lokale høringsuttalelsene. De skal sendes til Samediggi, Postboks 3, 9735 Karasjok eller 

samediggi@samediggi.no, med kopi til Kartverket. Sametinget vil så gi endelig tilråding til 

Kartverket. For opplysninger om saksgang, kontakt Kartverket på telefon 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Steinar Vaadal       Anne Kristine Utsi 

fylkeskartsjef         rådgiver 

 

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

 

Lenker:  Lov om stadnamn 

Forskrift om stadnamn 

 

Vedlegg: Vedtaksbrev datert 17.3.2021 

  Navnesakskjema 

Klager fra Spansdalen historielag 7.4.2021 og 8.4.2021 

  

 

Kopi Ard-Eirik Hermansen, Spansdalen Historielag 

SAMEDIGGI / SAMETINGET 
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