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Navnesak 2015/01 – Avklaring av skrivemåten for stedsnavn i Evje og 

Hornnes   kommune – Strauman/Strøyman/Strømmene m.fl. 
 

I forbindelse med kommunal tildeling av nye adressenavn (veinavn) har Stedsnavntjenesten for 

Østlandet og Agderfylkene med hjemmel i lov om stadnamn § 5 bokstav a reist formell 

navnesak for å få avklart skrivemåten for et stedsnavn (hovednavn) i deres kommune. Dette 

fordi navnet er oppgitt tenkt brukt som forledd i adressenavn og det er da nødvendig å få 

avklart skrivemåten i primærfunksjonen, jf. lov om stadnamn § 4 andre ledd. I samsvar med § 

6 oversender vi derfor saken til uttalelse fra kommunen, og ber kommunen innhente 

nødvendige uttalelser fra andre som har rett til å uttale seg; dvs. aktuelle lokale organisasjoner 

og grunneiere. 

 

Saken gjelder i hovedsak navnet Strauman/Strøyman/Strømmene. Men siden dette navnet 

inngår som forledd i en del tilhørende navn i området, tas også disse med for avklaring i saken. 

Saken omfatter således følgende navn (med noen varianter av skrivemåter) – med kjent 

offentlig funksjon: 

 

1. Strauman/Strøyman/Strømmene – gårds- og bruksnavn 

2. Strømstad – bruksnavn 

3. Nordstrøm – bruksnavn 

4. Straumsland – bruksnavn 

5. Strømsland – bruksnavn 

6. Straumøya – navn på øy 

7. Straummyrane – navn myr 

8. Straumodden – navn på nes 

 

Dersom kommunen er kjent med at disse navnene benyttes i andre funksjoner, bes også disse 

tatt med i saken.  

 

Som det fremgår ovenfor er fem av navnene benyttet også som gårds- og bruksnavn. Vi gjør 

derfor oppmerksom på at eiere av bruk som har dette som bruksnavn, skal tilskrives direkte og 

gis mulighet for å uttale seg. Etter det vi ser av matrikkelen, kan dette gjelde eiere av følgende 

eiendommer: 

 

• Navn 1: Gnr 23, bnr 1 

• Navn 2: Gnr 23, bnr 2 

• Navn 3: Gnr 23, bnr 4 

• Navn 4: Gnr 23, bnr 8 

• Navn 5: Gnr 23, bnr 9 
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Kommunens og andre lokale uttalelser gitt med utgangspunkt i hovedregelen for skrivemåten i 

§ 4 første ledd, bes i samsvar med regelverket oversendt Stedsnavntjenesten for Østlandet og 

Agderfylkene. Stedsnavntjenesten gir deretter en faglig tilråding til Statens kartverk hvor 

endelig vedtak vil bli gjort. (Adresse mv. til Stedsnavntjenesten finnes under Tema Stedsnavn 

her: www.sprakradet.no). For ordens skyld referer vi ordlyden i lovens § 4 første ledd (med vår 

understreking):  

 
”Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn 
takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande 
rettskrivingsprinsipp …” 

 

I merknadene til lovens § 1 er det dessuten angitt at den ”skriftforma namna får, skal ikkje 

skyggje for meiningsinnhaldet ...” 

 

Etter forskrift om skrivemåten av stadnamn § 8 andre ledd er fristen for kommunal uttalelse to 

måneder. Av hensyn til det kommunale adresseringsarbeidet vil vi tro også kommunen vil være 

interessert i en snarlig avgjørelse. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lars Fredrik Gyland  Finn E. Isaksen 

fylkeskartsjef 

 
(Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur) 

 

 

Kopi: Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene / Stadnamntenesta for Austlandet og 

Agderfylka 
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