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Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og 

Hornnes kommune – Strauman m.fl. 
 

Med hjemmel i lov om stadnamn har Statens kartverk i dag gjort vedtak om skrivemåten av 

følgende stedsnavn i Evje og Hornnes kommune: Strauman, Strømstad, Nordstrøm, 

Straumsland, Strømland, Straumøya, Straummyran og Straumodden. 

 

Bakgrunn for saken 

Saken er reist av Kartverket på bakgrunn av det pågående arbeidet i kommunen med tildeling 

av veiadresser, jf. brev av 30.01.2015. 

 

Høringsuttalelser 

Etter vanlig rutine i lov om stadnamn § 6 er saken sendt til uttalelse i Evje og Hornnes 

kommune, som igjen har gitt lokale organisasjoner anledning til å uttale seg, foruten eiere av 

bruk hvor navnet inngår som bruksnavn. Med bakgrunn i innkommet uttalelse og kontakt med 

lokale heimelsmenn, har Stedsnavntjenesten i brev av 30.03.2015 gitt en vurdering av de 

lokale uttalelser med Stedsnavntjenestens konklusjoner og tilråding i saken. Vi viser til dette, jf. 

vedlegg. 

 

Kartverkets vurderinger 

Innledningsvis vil vi understreke de hovedføringer som er gitt i lov om stadnamn når det gjelder 

fastsetting av skrivemåter. I første rekke gjelder dette lovens § 4. Det heter her (med våre 

understrekinger) at ”det skal 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 ...” Det er således verdt 

å merke seg at skriftformer fra tidligere tider som hovedregel ikke inngår i de vurderinger som 

skal tillegges vekt. Heller ikke skrivemåten av etternavn (slektsnavn), som reguleres av annet 

lovverk (lov om personnavn). Når det mer spesifikt gjelder bruksnavn er det verdt å merke seg  

merknadene til lovens § 6 hvor det heter at «det skal leggjast særleg vekt på det ønsket 

eigaren har med omsyn til skrivemåte, når den skriftforma han eller ho ønskjer, ligg innanfor 

regelverket». 

 

Som det fremgår omfatter saken i første rekke navneleddet straum/strøm, med hovednavnet 

Strauman/Strøyman som gårdsnavn. Det er ingen tvil om meningsinnholdet i dette ordet. Ut fra 

regelverket med gjeldende rettskrivingsprinsipp skulle dette klart tilsi straum, eventuelt strøm. 

Selv om utgangspunktet skal være den nedarvete lokale uttalen, strøym, vil vi likevel mene at 

rettskrivingsprinsippet her – hvor ordets betydning er klar – må gi hovedføringen for skrive-

måten. Da vil skrivemåten straum ligge nærmest opp til den lokale uttalen for hovednavnet. Og 
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selv om dette er i den del av Evje og Hornnes kommune hvor nynorsk tradisjonelt har stått 

sterkest, fremgår det likevel av gjeldende skriftform i offentlig sammenheng og av uttale at 

også bokmålsformen strøm har vært benyttet og brukes i dag. 

 

Med dette som bakgrunn, legger Kartverket følgende vurderinger til grunn for vedtak av skrive-

måte for de enkelte navn: 

 

1. Strauman/Strøyman/Strømmene 

Da dette gjelder selve hovednavnet i saken, viser vi til det som er anført ovenfor. I tillegg vises 

til merknadens pkt. 1.b.ii til forskriftens § 3 som gir grunnlag for endelsen -an. Statens kartverk 

gjør deretter følgende vedtak: 

 

Skrivemåten Strauman vedtas som offentlig skrivemåte som gårdsnavn for gnr 23, og bruks-

navn for gnr 23, bnr 1. 

 

2. Strømstad 

Skrivemåten Strømstad er dokumentert brukt over lang tid, og har dessuten en nedarvet uttale 

i samsvar med denne skrivemåten. Selv om ikke det fremgår at eier spesielt har ønsket denne 

skrivemåten, legger vi til grunn at dette kan antas å være tilfelle. Vi finner derfor å akseptere 

en bokmålsvariant av skrivemåten for hovedleddet i dette tilfellet. Statens kartverk gjør etter 

dette følgende vedtak: 

 

Skrivemåten Strømstad vedtas som offentlig skrivemåte som bruksnavn for gnr 23, bnr 2. 

 

3. Nordstrøm 

Også her fins en dokumentert bruk av skriftformen Nordstrøm i offentlig sammenheng, om enn 

over kortere tidsrom enn Strømstad. Det er heller ikke fremlagt dokumentasjon på en nedarvet 

uttale. Dette er imidlertid en vanlig norsk rettskriving, som vi ikke finner grunnlag for å endre, 

og som vi kan anta er i samsvar med eiers ønske. Statens kartverk gjør etter dette følgende 

vedtak: 

 

Skrivemåten Nordstrøm vedtas som offentlig skrivemåte som bruksnavn for gnr 23, bnr 4. 

 

4. Straumsland 

Det er her samme situasjon som forrige navn, Nordstrøm, med hensyn til dokumentert skrift-

form og manglende dokumentert nedarvet uttale. Også denne skrivemåten er imidlertid i 

samsvar med vanlig norsk rettskriving, rett nok i nynorsk for dette navnet. Vi antar således at 

også dette kan være i samsvar med eiers ønske og finner ikke noe grunnlag for å endre skrive-

måten. Statens kartverk gjør følgende vedtak: 

 

Skrivemåten Straumsland vedtas som offentlig skrivemåte som bruksnavn for gnr 23, bnr 8. 

 

5. Strømland 

Her må vi for ordens skyld gjøre oppmerksom på at vi ved en feiltakelse brukte benevnelsen 

Strømsland da saken ble reist. Dette ble forøvrig påpekt av Stedsnavntjenesten. Utgangs-

punktet skulle således være Strømland. Forøvrig er situasjonen som for Nordstrøm og 

Straumsland med hensyn til dokumentert skriftform og manglende dokumentert uttale. Men 

også her er Strømland vanlig norsk rettskriving, som vi heller ikke her ser grunn for å fravike. 

Statens kartverk gjør således følgende vedtak: 

 

Skrivemåten Strømland vedtas som offentlig skrivemåte som bruksnavn for gnr 23, bnr 9. 

 

6. Straumøya 

7. Straummyrane 

8. Straumodden 
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Som det fremgår av Stedsnavntjenestens tilråding, mangler det dokumentert uttale for de to 

første navnene, mens det for det siste skulle indikere en skrivemåte som Strøymodden. Vi 

finner det her rimelig at det er hovednavnet / navnet i primærfunksjonen som er grunnlaget for 

hovedleddet også i disse navnene. Og med bakgrunn i dette, gjør Statens kartverk følgende 

vedtak: 

 

Skrivemåten Straumøya, Straummyran og Straumodden vedtas som offentlig skrivemåte 

for henholdsvis øy, myr og odde. 

 

Klage 

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, det vil si offentlige 

myndigheter, eier eller fester (dersom det er bruksnavn), lokale organisasjoner og 

Stedsnavntjenesten. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtaket er kommet fram til 

mottaker. Dersom denne melding skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den 

dagen vedtaket blir kunngjort første gang. 

 

Etter regelverket har vedkommende kommune og vedtaksorganet felles ansvar for at vedtaket 

blir gjort kjent for de i kommunen som har klagerett (forskr. § 9 fjerde og femte ledd). I 

kommunen antar vi dette mest hensiktsmessig kan gjøres av kommunen selv og forutsetter 

dette blir gjort. Vi gjør spesielt oppmerksom på at for vedtak som gjelder gårds- og bruksnavn 

skal det sendes varsel direkte til grunneierne. Hvilke eiendommer dette gjelder fremgår av 

tabell nedenfor.  

 

Eventuell klage skal sendes til Statens kartverk Kristiansand som er det organet som har 

vedtatt skrivemåten, med kopi til vedkommende kommune når klageren er andre enn 

kommunen. Klagen skal grunngis, jf. lov om stadnamn § 10. Når man tar opp en klagesak, 

gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. 

 

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

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. 

 

Bruken av vedtatte skriftformer 

Vi vil minne om de reglene stedsnavnloven har om plikt for offentlige organ 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. Vi forutsetter også at de her vedtatte 

skriftformer blir lagt til grunn dersom ovennevnte stedsnavn skal benyttes som, eller inngår 

som hovedledd, i adressenavn , jf. lovens § 4 andre ledd.  

 

Forøvrig må kommunen i nødvendig grad føre endringer på bruksnavn i matrikkelen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lars Fredrik Gyland  Finn E. Isaksen 

fylkeskartsjef 

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

 

 

Vedlegg: Tilråding fra Stedsnavntjenesten, brev. dat. 30.03.2015   
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Tabell 

 

Spesifisert oversikt over skrivemåter for stedsnavn vedtatt av Statens kartverk i 

navnesak 2015/01 – Evje og Hornnes kommune 

 

  Vedtatt skrivemåte Objekt 

(Navnetype) 

Gnr/bnr/fnr  

for gårds-/bruksnavn 

1.      Strauman  gårdsnavn 23 

2.      Strauman bruksnavn 23/1 

3.      Strømstad    bruksnavn 23/2 

4.      Nordstrøm    bruksnavn 23/4 

5.      Straumsland  bruksnavn 23/8 

6.      Strømland  bruksnavn 23/9 

7.      Straumøya  øy   

8.      Straummyran myr   

9.      Straumodden  nes   
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Mottaker  Adresse Post Land 

Evje og Hornnes 

kommune 
post@e-
h.kommune.no           

Evjemoen 4735 EVJE Norge 

Statens vegvesen 

Region Sør 
firmapost-
sor@vegvesen.no           

Postboks 723 

Stoa 

4808 ARENDAL Norge 

Stedsnavntjenesten 

for Østlandet og 

Agderfylkene / 

Stadnamntenesta 

for Austlandet og 

Agderfylka 

post@sprakradet.no          Postboks 8107 

Dep 

0032 OSLO Norge 

 


