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Uttalelse til endringer i stedsnavnloven 
 
§ 2 Definisjoner 
 
I gjeldende lov kan et stedsnavn omfatte et «geografisk område». Etter lovutkastet vil stedsnavn være 
navn på terrengformasjoner, kulturformasjoner, administrative områder og institusjoner. I Hemnes har vi 
navn på grendelag som det kan være problematisk å putte inn i en av de kategoriene som lovutkastet 
nevner. Som noen av mange eksempler nevner vi: 
 

a) Nord-Røssvatnet brukes som navn på et område med gårdsbruk og fritidsboliger. Det er et 
område, ikke en terrengformasjon og heller ikke et administrativt område eller en gård. 

b) Baklandet brukes som navn på et område med gårdsbruk og boliger. Også dette er et 
områdenavn som ikke har noe med gårdsnavn å gjøre.  

c) Olderneset brukes som navn på et område innenfor tettstedet Korgen. Gårdsnavnet er Oldernes, 
men stedsnavnet er Olderneset i bestemt form. Også dette kan falle utenfor definisjonen. 

 
Generelt er gårdsnavnene som regel i ubestemt form, mens gårdsnavnene brukt som områdenavn, som 
regel er i bestemt form.  
Vår oppfatning er at gjeldende definisjon av stedsnavn er godt i samsvar med og dekkende for den 
måten stedsnavn brukes på. 
 
Vi stiller også spørsmålet; hva er et administrativt område?  
Hemnes kommune har skolekretser og kirken er oppdelt i sokn. Dette betegnes hhv. i utredningen og i ny 
lovtekst som administrative enheter, og har krav på stedsnavn. Men disse navnene kan være vanskelig å 
håndtere som praktisk informasjon i kartverket. Hovedregelen vil vel være at disse administrative 
områdene henter navn fra allerede godkjente stedsnavn.  
Statistisk sentralbyrå opererer med grunnkretser, kretser, tettsted og bydeler. Vi har også valgkretser. Er 
dette å forstå som administrative områder som dermed omfattes av den nye stedsnavnloven? Eller er 
det områdenavn som ikke omfattes av loven?  
Vi antar at hovedregelen også her er at navnet velges blant godkjente stedsnavn, men hvis områdenavn 
ikke omfattes av loven, har da SSB myndighet til å fastsette sine egne navn? Hemnes kommune opplever 
at SSB ikke følger den skrivemåten som er bestemt av Kartverket og dermed har sine egne navn. Vi kan 
ikke se at SSB sin navnebruk er omtalt i saka. 
 
Hemnes kommune er altså kritisk til den foreslåtte definisjonen av stedsnavn i § 2 a). Den nye loven bør 
ikke tilskynde at det oppstår en gråsone ved fastsetting av stedsnavn. Stedsnavn bør også omfatte 
områder uten de karakteristika som er nevnt i utkastets § 2 a). 
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