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Vedtak i navnesak 2020/458 – Risholmen i Lillesand kommune 

 

Statens kartverk har i dag gjort vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Lillesand 

kommune: 

• Risholmen (holme i sjø) 

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. 

 

Bakgrunn 

Navnesaken ble tatt opp av Språkrådet i samband med adressering i Lillesand kommune, jf. 

brev datert 06.06.2019. Navnesaken ble reist for å fastsette rett skrivemåte for offentlig bruk. 

 

Rettslig grunnlag 

Når skrivemåten av et stedsnavn skal fastsettes for offentlig bruk, er hovedregelen at det skal 

tas utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av navnet. Skrivemåten skal følge gjeldende 

rettskrivingsprinsipper for norsk, jf. § 4 første ledd i loven. Skrivemåten skal være praktisk og 

ikke skygge for meningsinnholdet i navnet, jf. § 1 første ledd.  

 

I utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om 

hvordan stedsnavn skal normeres. 

 

I tillegg må det tas hensyn til normeringspraksisen i området og skrifttradisjonen for navnet 

saken gjelder, og hva som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra før. Lokale ønsker 

fra dem som har uttalerett, skal også spille inn.  

 

Uttale og skrifttradisjon 

Herredsregisteret (1989) har oppslagsformen Risholmen og uttalen /riŝhålmən/ (lydskriften har 

en ring under l-en). Det går også fram av tilrådingen fra Språkrådet at «Uttalen /ri:shålmen/ er 

bekreftet i telefon av flere lokalkjente, bl.a. Alvhild Gulbrandsen og Jon Gustav Johansen i 

Lillesand.» 

 

I økonomisk kartverk fra 1966 er skrivemåten Risholmen benyttet.  

 

I boka Navn i Lillesand, skrevet av Per Mollatt, er navnet på holmen skrevet Rissholmen, mens 

Risholmen med enkel konsonant er benyttet som skrivemåte i kartet. I boka er Riss forklart 

med at det betegner en forhøyning, jordrygg eller fjellrygg.  
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Høringssvar og tilråding 

Kartverket sendte saken til uttalelse og kunngjøring i Lillesand kommune i brev datert 

02.11.2020, i tråd med § 8 i loven. I brev datert 14.12.2020 har kommunen sendt de lokale 

uttalelsene til Språkrådet, og opplyser at kommunen har tilskrevet hjemmelshaverne av 

holmen, historielaget samt lagt ut informasjon på kommunen sine hjemmesider. Språkrådet har 

gitt sin tilråding i brev datert 18.12.2020. 

 

Marie Louise og Lars Olav Moen (eierne av holmen) skriver i sitt brev datert 25.11.2020 at de 

ønsker skrivemåten Risholmen. De mener at det er ordet ris som er den naturlige opprinnelsen 

for navnet, som i betydningen kvist. I tillegg viser dem til eldre dokumenter 

(skylddelingsforretning fra 1948) og eldre landkart der skrivemåten Risholmen er benyttet. 

 

Vestre Moland og Lillesand Historielag skriver i sitt brev datert 30.11.2020 at «Ut fra lokalt 

kjennskap til den aktuelle holmen, så er navnet både i uttale og skrift kjent som Risholmen med 

én s.» De viser også til skrivemåten og navnets betydning i Per Mollatt’s bok Navn i Lillesand, 

samt et skylddelingsdokument fra 1948 der navnet Risholmen er benyttet. Videre viser 

historielaget til at det må legges vekt på lokal uttale i tillegg til skrivemåten av navnet i de eldre 

dokumentene som det er referert til. De skriver at «Dette viser at Risholmen er betegnelsen på 

denne holmen fra lang tid tilbake og må være den riktige skrivemåten.» 

 

Lillesand kommune skriver at de støtter opp om arbeidsgruppas uttalelse. I referat fra 

arbeidsgruppa i Lillesand kommune datert 14.12.2020 er opphavet til navnet diskutert, men det 

kommer ikke klart fram noen konklusjon om ønsket skrivemåte. I avsnittet under 

oppsummering står det bl.a. at «Historielaget og en del andre kjenner til at navnet er kjent som 

Risholmen (i skrift og uttale).» 

 

Språkrådet tilrår skrivemåten Risholmen. De skriver i sin tilråding at «Det finnes ytterligere et 

par holmer i området med samme navn, og det er rimelig å forklare dem av ris n ‘krattskog, 

småskog’. Forklaringen i Navn i Lillesand til et ord riss n. ‘forhøyning, jordrygg, fjellrygg’ er 

tvilsom og passer heller ikke med uttalen hos dem vi har hatt kontakt med. Et ord ris n 

‘forhøyning’ med historisk kort i, jf. shetlandsk riss ‘liten bakke’, kunne passe reelt, men det er 

usikkert om ordet er belagt i stedsnavn.» 

 

Kartverkets vurdering 

Lov om stadnamn har som formål å ta vare på stedsnavn som språklige kulturminner, jf. § 1 

første ledd. Kulturminnefunksjonen ivaretas best ved at den nedarva lokale uttalen legges til 

grunn for skrivemåten. 

 

Det må vurderes om forleddet i navnet skal skrives Ris- eller Riss-. Det går fram av § 1 i lov om 

stadnamn at skrivemåten ikke skal skygge for meningsinnholdet i navnet. En skrivemåte med 

Riss- i forleddet er ikke i tråd med uttaleopplysningene i herredsregisteret og navnets trolige 

betydning. Da det ikke er kommet ønske om denne skrivemåten ser vi heller ikke noe grunn til 

å vurdere denne nærmere.  

 

Vi er enige i Språkrådet sin vurdering. Ut fra opplysningene i herredsregisteret og de 

uttaleopplysningene som er oppgitt av lokalkjente tyder det på at det er ordet ris som ligger til 

grunn for naturnavnet. I tillegg er skrivemåten belagt i økonomisk kartverk, og det er lagt ved 

dokumenter som viser skrivemåten i offentlig bruk fra tidligere.  

 

Kartverket vedtar på dette grunnlaget skrivemåten Risholmen i samsvar med lokale ønsker, 

uttalen og Språkrådets tilråding.  

 

 



 

- 3 - 

Kunngjøring 

Kommunen skal sørge for at vedtaket gjøres kjent for de partene i kommunen som har 

klagerett etter § 12 første ledd i loven, og som ikke er adressater i dette brevet, jf. § 9 i 

forskrift om stadnamn. 

 

Bruk av vedtatte skrivemåter 

Vi vil minne om reglene i stedsnavnloven om plikt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf. § 11, 

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 presiserer at lov om stadnamn regulerer offentlig bruk av stedsnavn. Privatpersoner og 

bedrifter som ikke er heleide av det offentlige, er derfor ikke pålagt å følge vedtatte 

skrivemåter. 

 

Når det samme navnet er brukt om ulike navneobjekter på samme sted, skal skrivemåten i 

primærfunksjonen som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten i de andre 

funksjonene. Dersom dette vedtaket blir stående uten at det blir påklagd, legger vi derfor til 

grunn at kommunen vedtar samme skrivemåten i ev. adressenavn og adressetilleggsnavn der 

navnet blir brukt. 

 

Når det er gjort vedtak om adressenavn, adressetilleggsnavn og kretsnavn (grunn-, valg-, 

skolekrets og kirkesokn), skal den vedtatte skrivemåten legges inn i matrikkelen, og 

adressenavn i SSR vil bli oppdatert fra matrikkelen. Vedtak om adressenavn skal fortsatt sendes 

til bl.a. Kartverket, jf. § 9 fjerde ledd i forskrift om stadnamn. 

 

Klage 

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 

bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker 

fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom 

meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir 

kunngjort første gang. 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. 

 

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og 

grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder. 

 

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker 

ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for 

stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lars Fredrik Gyland       Linn Winnæss-Karlsen 

fylkeskartsjef        saksbehandler stedsnavn 

                                                                                             

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

 

Lenker: Lov om stadnamn  

Forskrift om stadnamn 

Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn 
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Kopi Lars Fredrik Gyland, LD - FKK Kristiansand  (LK2KRI) 

Maria Ellingsen, LD - FKK Kristiansand  (LK2KRI) 

SPRÅKRÅDET 

  


