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Lokal høring - samisk navn for Fossbakken 
 
Statens Kartverk har i forbindelse med en pågående navnesak, opprinnelig reist av Spansdalen 
Historielag, reist navnesak for samisk navn på gårds -og bruksnummer 64 Fossbakken.  
Navnesaken er reist for å få avklart om Fossbakken har et samisk navn og hva det navnet er. 
Kommunen ønsker høringsuttalelser angående det samiske navnet for Fossbakken ettersom 
funksjonen av det samiske navnet for gården kan være rettledende for det samiske navnet for 
grenda/tettstedet.  
Innkomne høringssvar sendes til Sametinget for tilrådning med kopi til Kartverket.  
 
Lavangen kommunen kunngjør og sender ut navnesaken på lokal høring, jfr.§ 8 i lov om stadnamn.  
Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten på blant annet nedarvete gård- og bruksnavn, seternavn 
og naturnavn. Før det gjøres vedtak har kommunen rett til å uttale seg. Eierne og festerne har rett til 
å uttale seg om gårdsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om 
skrivemåten på navn de har særlig tilknytning til.   
  
Inkomne høringssvar sendes til Sametingets stedsnavnstjenste for tilrådning og rettskriving. 
Skrivemåten til det samiske navnet fastsettes i henhold til § 4 første ledd i lov om stadnamn. 
Skrivemåten følger gjeldende rettskrivings-prinsipp i nordsamisk som også vektlegger lokal uttale. 
Derfor ber Kartverket om at alle som uttaler seg opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. 
Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber de om å få opplyst de forskjellige uttaleformene. 
Allmenn kjente ord skal likevel følge gjeldende rettskriving. I Lavangen kommune finner man 
tornesamisk dialekt.  
 
Videre i § 4 tredje ledd i lov om stadnamn: 

Når det samme navnet er brukt om ulike navneobjekt på samme sted, skal den skrivemåten 
som er brukt for det navneobjektet navnet opprinnelig ble brukt om, som hovedregel være 
retningsgivende for skrivemåten for de andre navneobjektene.  

Det vil si at gårds- og bruksnavn er ofte rettledende for navn på bl.a. grender og tettsteder. Dette 
gjelder ikke i de tilfeller der det opprinnelige navnet på navneobjektet er et bruksnavn med en 
skrivemåte som er fastsatt av grunneier.  
  
I forbindelse med at det samiske navnet for gård 64 Fossbakken er sendt ut på lokal høring, ønsker 
kommunen høringsuttalelser angående det samiske navnet for Fossbakken. Har Fossbakken et 
samisk navn? I så fall, hva er navnet? Funksjonen av det samiske navnet for gården kan være 
rettledende for det samiske navnet for grenda/tettstedet. 
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Hele navnesaksskjema med navnet saken omhandler (navnesak nr. 70) finnes på Lavangen 
kommunes hjemmeside, samt brev fra Kartverket om oppstart av navnesak. 
  
Høringsfrist:  
Før videre behandling av Kartverket med endelig tilrådning av Sametingets stedsnavnstjenste skal 
berørte parter ha rett til å uttale seg. Høringsuttalelse bes sendes til Lavangen kommune, Nesveien 7, 
9357 Tennevoll eller til e-post post@lavangen.kommune.no, innen 27.juni.2022. 
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