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Lov om stedsnavn - høringsuttalelse til forslag til endring

Vi viser til brev datert 16.4 og 10.5.2012 med høringsfrist 1. august 2012 vedrørende
endring i lov om stadnamn.

Høringsnotatet er en oppfølging av Stortingets dokument nr. 18:58 (2007-2008): Forslag
til endring i lov om stadnamn, hvor departementet foreslår nye regler for skrivemåten av
bruksnavn, mens reglene for skrivemåten av gårdsnavn skal være uendret.

I § 8 Særskilte regler om gardsnavn og bruksnavn foreslås følgende tillegg: Dersom
eigar eller festar kan dokumentere offentlig bruk av ein ønskt skrivemåte på bruksnamn,
skal denne leggjast til grunn. I dei tilfella der eigar eller festar slik dokumenterer ønskt
skrivemåte på bruksnamn, kan bruksnamnet vedtakast utan anna høyring.

og

Skrivemåten av bruksnamn treng ikkje følgje skrivemåten for gardsnamnet bruket
tilhøyrer, dersom eigar eller festar ønskjer ein alternativ skrivemåte og eigar eller
festar kan dokumentere at denne skrivemåten har vore i offentlig bruk.

høringsnotatet beskrives gårdsnavn som dekkende for et større geografisk område enn
bruksnavn, og omfatter dermed gjerne flere eiendommer. Bruksnavn er etter
definisjonen alltid knyttet til én spesifikk eiendom. Det vises her til § 2 b og 2 c i
stadnamnlova.

Høringsuttalelse:
Slik vi har forstått ovennevnte brev er det som benevnes som gårdsnavn her, dét vi
vanligvis kaller stedsnavn. Vi bruker gårdsnavnet Vøyen som eksempel. Under Vøyen
var det to bruk; Østre Vøyen og Vestre Vøyen. Disse to gårdsbrukene kan etter
lovendring forandre bruksnavn og stavemåte, dersom det kan dokumenteres at navnet
har vært i offentlig bruk. Men gårdsnavnet (stedsnavnet) Vøyen kan ikke endres.
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Vi har ingen merknader til en slik endring i lovteksten.

Med hilsen

(sign.)
Anne Karine Garnaas
Avdelingssj ef

Liv Frøysaa Moe
fagansvarlig kulturvern

Kopi til:
Svein Finnanger
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