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Oppstart av navnesak 2018/257 Tømmerneset/ Vuohppe i Hamarøy 
kommune 
 

 

 

Statens vegvesen oppgraderer tunneler langs E6 og har reist navnesak for å få fastsatt 

skrivemåten til disse tunnelene, se kopi av e-post av 30.10.2017 fra Statens vegvesen til 

Kartverket. 

 

Etter lov om stadnamn § 4, første ledd skal skrivemåten av stedsnavn som hovedregel ta 

utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen til stedsnavnet. Når det blir reist navnesak, skal det 

etter § 6, tredje ledd i loven reises sak samtidig for parallellnavn på norsk og samisk. I dette 

tilfellet er primærnavnet tospråklig, norsk Tømmerneset og lulesamisk Vuohppe, begge er navn 

med skrivemåtestatus "godkjent".  

 

Navnesaken inneholder både gårdsnavn, bruksnavn og naturnavn i tillegg til tunnelnavn. Når 

det blir reist navnsak, skal alle funksjoner som et stedsnavn har i offentlig bruk, tas med i 

saksbehandlinga, jf. § 4, andre ledd i lov om stadnamn: "Når det same namnet er brukt om 

ulike navneobjekt på den same staden, skal den skrivemåten som er brukt for det 

namneobjektet namnet opphavleg vart brukt om, som hovudregel vere retningsgivande for 

skrivemåten for dei andre namneobjekta." Kartverket har tatt med i navnesaka alle funskjoner 

av navna som vi har funnet fram til, og disse går fram av det vedlagte navnesaksskjemaet.  

 

For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen vår for Sentralt stedsnavnregister (SSR): 

http://norgeskart.no/ssr/. Bruksnavna er også søkbare i www.seeiendom.no (søk på: gnr/bnr, 

navnet på kommunen).  

 

Lokal høring 

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarva gards- og bruksnavn, seternavn og 

naturnavn. Før det blir gjort vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har 

rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale 

seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn 

skal eierne få tilsendt direkte fra kommunen. Det går fram av navnesaksskjemaet hvilke 
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- 2 - 

bruk dette gjelder. For at det skal være enkelt å kontakte brukseierne, har Kartverket fylt ut 

egne skjema som kan brukes til å informere brukseiere at det er reist navnesak. 

 

Bruksnavn 

Etter lov om stadnamn har eieren rett til å fastsette skrivemåten av navnet på eget bruk 

dersom han/hun kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn (på 

offentlig kart, på skilt, i matrikkelen, skjøte e.l.), jf. § 6 andre ledd i lov om stadnamn. Det er 

Kartverket som formelt vedtar skrivemåten av nedarva bruksnavn, men dersom grunneieren 

ønsker en annen skrivemåte enn den Kartverket fastsetter ut fra hovedregelen i § 4, første ledd 

i lov om stadnamn (som sier at skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen 

til navnet), kan brukseier legge ved gyldig dokumentasjon om den ønskede skrivemåten. Det 

er viktig å merke seg at såkalte eierfastsatte skrivemåter av bruksnavn ikke skal 

legges til grunn for skrivemåten av andre navn i offentlig bruk, se lov om stadnamn § 4, 

andre ledd, andre setning. 

 

Normeringsprinsipp og saksgang 

Etter § 4 i lov om stadnamn er hovedregelen for å finne fram til en offentlig skrivemåte av et 

stedsnavn å ta utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivings-

prinsipp i norsk. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. 

I Rettleiing til forskrift om skrivemåten av stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om 

hvordan stedsnavn skal skrives. 

  

Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det 

samme navnet i andre funksjoner, f.eks. for adressenavn som er like eller avledet av et annet 

navn, jf. § 4 andre ledd i loven. Kommunen må derfor sette ev. pågående saker som gjelder 

adressenavn og adressetilleggsnavn, der de samme navna inngår, på vent til det er gjort vedtak 

om skrivemåten av primærnavna. Det er Kartverket som er vedtaksorgan for de primære 

funksjonene til stedsnavna. Kommunen må ta hensyn til den vedtatte skrivemåten av et 

primærnavn når kommunen skal fastsette skrivemåten til f.eks. adressenavn.  

 

Kunngjøring 

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesak er reist, f.eks. ved notis i lokalavis og på 

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

høringsuttalelsene. De skal sendes til stedsnavntjenestene, dvs. Sametingets 

stedsnavntjeneste, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok (samediggi@samediggi.no) 

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge, Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo 

(post@sprakradet.no), med kopi til Kartverket. Stedsnavntjenesten vil så gi tilråding til 

Kartverket. Ordinær høringsfrist for kommunen er to måneder fra dette brevet er mottatt. 

 

Ta kontakt med Kartverket om no skulle være uklart. 

 

Vennlig hilsen 

 

Finn Ørnes     Aud-Kirsti Pedersen 

fylkeskartsjef     stedsnavnansvarlig 

 

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

E-post av 30.10.2017 fra Statens vegvesen region nord 

Navnesaksskjema 

To bruksnavnskjema 

 

 

 

 

Kopi Sametinget - Sámediggi 

Ardis Ronte Eriksen, Sametinget - Sámediggi 

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 

Statens vegvesen Region nord 

Kai-Olav Simonsen, Statens vegvesen Region nord 

Jøran Bakkemoen, Statens vegvesen Region nord 

  

 



STATENS KARTVERK  
N A V N E S A K  n r :  2 0 1 8 / 2 5 7  K O M M U N E  (nr og navn):  1849 Hamarøy K A R T B L A D :   

 
Nr Koordinat 

Oppgi 
datum og 
system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Oppgi ev. 
gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode 

Ev. skrivemåte-
alternativ 
Oppgi kilde 
B=brev     osv 
Oppgi språk  

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Oppgi kilder 
N5=øk. kartverk 
N50=Norge 1:50000 
S=sjøkart       osv. 

Foreløpig tilråding 
fra 
navnekonsulentene 

Høringsuttalelser 
Oppgi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er 
Kartverket om ikke 
annet er oppgitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
KV = Kartverket 
Snt.N, SntS, SntK = Stedsnavntjenesten for norske 
stedsnavn, Stedsnavntjenesten for samiske 
stedsnavn, Stedsnavntjenesten for kvenske 
stedsnavn 

(NASKJBO2.DOC) 

Side 1 

 

1 753414

8 

537187 

Gard 114 Norsk Tømmerneset 

 

Norge 1:50 

000 2130-1 

Sjøkart 68 

N5 EG 231-5-3 

    KV: Norske Gaardnavne. 

Nordlands Amt (1905) s. 

274: Tømmerneset . 

Kaldes hópnese 

2 753414

8 

537187 

Gard 114 Lulesamisk Vuohppe 

 

Norge 1:50 

000 2130-1 

Vuohppe     

3 753423

4 

536843 

Bruk 

114/1 

Norsk Tømmerneset 

 

Matrikkelen 

     

4 753184

4 

536083 

Grend Norsk Tømmerneset 

 

Norge 1:1000 

000 

   K  

5 753184

4 

536083 

Grend Lulesamisk  Vuohppe     

6 7531539 

536157 

Gravplas

s 

Norsk Tømmerneset 

kirkegård 

 

EG 230-5-1 

   K  



STATENS KARTVERK  
N A V N E S A K  n r :  2 0 1 8 / 2 5 7  K O M M U N E  (nr og navn):  1849 Hamarøy K A R T B L A D :   

 
Nr Koordinat 

Oppgi 
datum og 
system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Oppgi ev. 
gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode 

Ev. skrivemåte-
alternativ 
Oppgi kilde 
B=brev     osv 
Oppgi språk  

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Oppgi kilder 
N5=øk. kartverk 
N50=Norge 1:50000 
S=sjøkart       osv. 

Foreløpig tilråding 
fra 
navnekonsulentene 

Høringsuttalelser 
Oppgi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er 
Kartverket om ikke 
annet er oppgitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
KV = Kartverket 
Snt.N, SntS, SntK = Stedsnavntjenesten for norske 
stedsnavn, Stedsnavntjenesten for samiske 
stedsnavn, Stedsnavntjenesten for kvenske 
stedsnavn 

(NASKJBO2.DOC) 

Side 2 

 

7 7531539 

536157 

Gravplas

s 

Lulesamisk  Vuohpe 

hávddádimsadj

e 

  K  

8 753414

3 

537282 

Tunnel Norsk 

 

 

Tømmernest

unnelen 

 

Forslag 

Kartverket 

Tømmernes 

tunnel 

 

Kart Statens 

vegvesen 

 

Tømmerneset 

tunnel 

 

Vegskilt 

     

9 753414

3 

537282 

Tunnel Lulesamisk  Vuohpetunælla     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



STATENS KARTVERK  
N A V N E S A K  n r :  2 0 1 8 / 2 5 7  K O M M U N E  (nr og navn):  1849 Hamarøy K A R T B L A D :   

 
Nr Koordinat 

Oppgi 
datum og 
system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Oppgi ev. 
gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode 

Ev. skrivemåte-
alternativ 
Oppgi kilde 
B=brev     osv 
Oppgi språk  

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Oppgi kilder 
N5=øk. kartverk 
N50=Norge 1:50000 
S=sjøkart       osv. 

Foreløpig tilråding 
fra 
navnekonsulentene 

Høringsuttalelser 
Oppgi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er 
Kartverket om ikke 
annet er oppgitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
KV = Kartverket 
Snt.N, SntS, SntK = Stedsnavntjenesten for norske 
stedsnavn, Stedsnavntjenesten for samiske 
stedsnavn, Stedsnavntjenesten for kvenske 
stedsnavn 

(NASKJBO2.DOC) 
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Saksnr.   2018/257    Løpenummer 3 

 

B R U K S N A V N S K J E M A 
 

SKRIVEMÅTEN AV BRUKSNAVN ETTER LOV OM STADNAMN 

 

Skrivemåten av bruksnavn er regulert av § 8 i lov om stadnamn (av 18. mai 1990, sist endra 1. juli 2015). For nye 

bruksnavn er det eieren (eller festeren) som fastsetter skrivemåten av navnet. Fra 1. juli 2015 fastsetter grunneier 

også skrivemåten av nedarva bruksnavn. Hovedregelen for å normere stedsnavn er: ” Dersom ikkje anna er fastsett i 

denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale 

uttalen” (§ 4, første setning), og gjeldende rettskriving i norsk, samisk (nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk) og 

kvensk legges til grunn for skrivemåten av navn på de respektive språka. Hovedregelen kan likevel fravikes om 

grunneier kan dokumentere at en skrivemåte er eller har vært i offentlig bruk. 

 

 

Opplysninger om bruksnavnet:  

 

 

Gårdsnr./bruksnr./festenr.:  114/1 

 

Eier:   Ann-Britt Mathisen 

 

 

Kartreferanse: Se kartutsnitt 
 

Kommune: 1849 Hamarøy - Hábmer 

Navneformer i kilder   

 

Bruk 114/1: Matrikkelen og matrikkelutkastet 1950: Tømmerneset 

 

Jf. opplysningene om matrikkelgård 114 i Norske Gaardnavne. Nordlands Amt  (1905) s. 274: 

Tømmerneset . Kaldes hópnese 

J. Qvigstad (1938) s. 215: "114 Tømmernes (før Hopnes), lp. Vuop'pē (hopen). Vuop'pē-

njar'ga (hopneset) er selve neset." 

På offentlige kart er matrikkelgård 114 ført med norsk navn, Tømmerneset, og med 

lulesamisk navn Vuohppe (etter gjeldende lulesamiske rettskriving). 

  

 

Bruksnavn på flere språk: 
 
I merknadene til lov om stadnamn § 8 første ledd heter det: "Eigar eller festar kan gi eigedom med norsk namn i 

samisk eller kvensk busetjingsområde samisk eller kvensk namn i tillegg til eller i staden for det norske namnet. 

Bruksnamna skal brukast av det offentlege i samsvar med reglane om fleirspråkleg namnebruk.” 

 

 

Brukseier / -fester ønsker å bruke bare norsk navn  ………………………… 

 

Brukseier / -fester ønsker ikke å bruke norsk navn  ………………………… 

 

Om brukseier/-fester ikke ønsker å bruke norsk navn, opplys om bare samisk navn skal brukes eller 

bare kvensk navn skal brukes, eller om både samisk og kvensk navn skal brukes. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Brukseier/-fester ønsker å bruke både norsk, samisk og kvensk navn på eiendommen  

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Skrivemåteforslag: 

 



på norsk: ………………………………………………………………… 

 

 

på samisk: ………………………………………………………………. 

 

 

på kvensk: ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

______________________ den ___________   ____________________________ 

       Underskrift til eier/fester 

 

 

Kartutsnitt fra matrikkelen 

 

 
 

 

 



Saksnr.   2018/257    Løpenummer 3 

 

B R U K S N A V N S K J E M A 
 

SKRIVEMÅTEN AV BRUKSNAVN ETTER LOV OM STADNAMN 

 

Skrivemåten av bruksnavn er regulert av § 8 i lov om stadnamn (av 18. mai 1990, sist endra 1. juli 2015). For nye 

bruksnavn er det eieren (eller festeren) som fastsetter skrivemåten av navnet. Fra 1. juli 2015 fastsetter grunneier 

også skrivemåten av nedarva bruksnavn. Hovedregelen for å normere stedsnavn er: ” Dersom ikkje anna er fastsett i 

denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale 

uttalen” (§ 4, første setning), og gjeldende rettskriving i norsk, samisk (nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk) og 

kvensk legges til grunn for skrivemåten av navn på de respektive språka. Hovedregelen kan likevel fravikes om 

grunneier kan dokumentere at en skrivemåte er eller har vært i offentlig bruk. 

 

 

Opplysninger om bruksnavnet:  

 

 

Gårdsnr./bruksnr./festenr.:  114/1 

 

Eier:   Elin-Renate Mathisen 

 

 

Kartreferanse: Se kartutsnitt 
 

Kommune: 1849 Hamarøy - Hábmer 

Navneformer i kilder   

 

Bruk 114/1: Matrikkelen og matrikkelutkastet 1950: Tømmerneset 

 

Jf. opplysningene om matrikkelgård 114 i Norske Gaardnavne. Nordlands Amt  (1905) s. 274: 

Tømmerneset . Kaldes hópnese 

J. Qvigstad (1938) s. 215: "114 Tømmernes (før Hopnes), lp. Vuop'pē (hopen). Vuop'pē-

njar'ga (hopneset) er selve neset." 

På offentlige kart er matrikkelgård 114 ført med norsk navn, Tømmerneset, og med 

lulesamisk navn Vuohppe (etter gjeldende lulesamiske rettskriving). 

  

 

Bruksnavn på flere språk: 
 
I merknadene til lov om stadnamn § 8 første ledd heter det: "Eigar eller festar kan gi eigedom med norsk namn i 

samisk eller kvensk busetjingsområde samisk eller kvensk namn i tillegg til eller i staden for det norske namnet. 

Bruksnamna skal brukast av det offentlege i samsvar med reglane om fleirspråkleg namnebruk.” 

 

 

Brukseier / -fester ønsker å bruke bare norsk navn  ………………………… 

 

Brukseier / -fester ønsker ikke å bruke norsk navn  ………………………… 

 

Om brukseier/-fester ikke ønsker å bruke norsk navn, opplys om bare samisk navn skal brukes eller 

bare kvensk navn skal brukes, eller om både samisk og kvensk navn skal brukes. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Brukseier/-fester ønsker å bruke både norsk, samisk og kvensk navn på eiendommen  

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Skrivemåteforslag: 

 



på norsk: ………………………………………………………………… 

 

 

på samisk: ………………………………………………………………. 

 

 

på kvensk: ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

______________________ den ___________   ____________________________ 

       Underskrift til eier/fester 

 

 

Kartutsnitt fra matrikkelen 

 

 
 

 

 

 



Fra: Simonsen Kai-Olav <kai-olav.simonsen@vegvesen.no> 
Sendt: 30. oktober 2017 13:17 
Til: Aud Kirsti Pedersen 
Kopi: Bakkemoen Jøran; Lande Geir; Femsteinevik Ann-May Pedersen 
Emne: Reise navne sak 

 

Hei 

 

Vi i Statens vegvesen Region nord ved Tunneloppgraderingsprosjektet (TOGP) skal oppgradere 

flere tunnelen som er på Europa vei 6 (E6). 

 

I denne forbindelse reiser i navne sak på disse tunnelen: 

 

Tunnelnavn Veg Fylke Kommune 

Tømmernestunnelen E6 Nordland Hamarøy kommune 

Forsåtunnelen E6 Nordland Ballangen kommune 

Fagernestunnelen E6 Nordland Narvik kommune 

Larsbergtunnelen E6 Troms Storfjord kommune 

    

    

 

 

Trenger dere mer informasjon er det bare å ta kontakt. 

 
 
 
 
Med hilsen 
Kai-Olav Simonsen 
 
Prosjekt: Prosjekt tunnelrehabilitering RN 
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 
Besøksadresse: Killengreens gate 6, TROMSØ 
Telefon: +47 77617368  Mobil: +47 90768737  e-post/Lync: kai-olav.simonsen@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-nord@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?  
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