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5418 Fitjar 
 
 
 
 
 
 
KULTURDEPARTEMENTET 
Postboks 8030 DEP 
0030 OSLO 
 
 
 
 
 
 
 
Høyring - forslag om endringar i stadsnamnlova
 
Vedlagt følgjer eit brev frå Fitjar kommune.
 
Fitjar kommune sender posten digitalt. Posten blir distribuert til innbyggjaren sin digitale postkasse hjå
Digipost eller eBoks, eller til Altinn. Mottakaren får varsel via sms og e-post om at dokumentet kan
lesast i den valde postkassen eller i Altinn.
 
Innbyggjarar blir oppmoda om å oppretta ein digital postkasse. Dette kan gjerast på nettstaden
www.norge.no.
 
Verksemder og organisasjonar kan lesa dokumentet elektronisk i «Min meldingsboks» i Altinn via rollen
«Kommunale tjenester». Varsel blir sendt via sms til registrert mobilnummer eller til registrert e-
postadresse.
 
Dokument som ikkje er opna i Altinn innan to verkedagar etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen,
blir skrive ut og sendt via Posten.
 
For meir informasjon på nett, sjå www.fitjar.kommune.no/digitalpostkasse
 
Dersom du har spørsmål kan du senda e-post til fitjar@fitjar.kommune.no eller ringja til 53 45 85 00.
 
 
Med helsing
Fitjar kommune
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Høyring - forslag om endringar i stadsnamnlova  
 
Me viser til høyringsskriv dagsett 6. desember 2017 med forslag om endringar i 
stadnamnlova.  
 
Fitjar kommune vil med dette gje høyringsuttale og vel å gjere dette administrativt på 
grunn av at me ikkje har aktuelle politiske møte innan høyringsfristen.  
 
Hovudpunktet i forslaget er at kommunale og fylkeskommunale vedtak om val av norske 
stadnamn som hovudregel ikkje lengre skal omfattast av namnevernet i § 3 2. ledd. 
Kommunen får dermed større fridom til å velja stadnamn, sjølv om det nye namnet kan 
fortrenga eit tradisjonelt stadnamn. Fitjar kommune har ikkje merknader til dette 
punktet.  
 
Vidare foreslår Departementet at vernet for samiske og kvenske stadnamn vert vidare-
ført. Fitjar kommune har ikkje samiske og kvenske stadnamn og vil ikkje gje uttale til 
dette punktet.  
 
Heimelen til opplysning av ei namnesak før det vert gjort vedtak, vert foreslått skjerpa 
ved at namnekonsulentane skal gje råd om både skrivemåte, namneskikk og namn-
setting.  
 
I utgreiinga vert det vist til at praksis til no, har vore at ein slik uttale som hovudregel, 
er bindande. Dette kravet blir teke bort i det nye forslaget. Ein viser såleis til det som 
står på side 11 om: «for norske stedsnavn er tilrådingen bare rettledende når det gjelder 
forhold som er omfattet av §3, 2.ledd».  
 
Med dette som føresetnad, vil Fitjar kommune gå inn for forslaget.  
 
 
Med helsing 
Fitjar kommune 
 
 
Wenche Tislevoll 
ordførar   
 
       Atle Tornes  
       rådmann 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendt utan signatur 
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