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Vedtak om eierfastsatt skrivemåte i navnesak 2021/11 – Østerøy Gård i 
Lillesand kommune  

 
Simon og Cathrine Anker Birkeflet har som eiere av gnr. 11 bnr. 1 i Lillesand kommune sendt 

en e-post til Kartverket, der de erklærer at de vil ha Østerøy Gård som offisiell skrivemåte av 

bruksnavnet og ikke Østerøya eller Østerøen. Som dokumentasjon på offentlig bruk har de lagt 

ved en kopi av rettsbok for Aust-Agder jordskifterett der Østerøy Gård er brukt som skrivemåte 

av navnet. I adresseveilederens punkt 6 står det at «Andre tilleggsord (gård osv.) skal som 

hovedregel ikke brukes med mindre de er gitt som en del av navnet.» I denne saken kan vi se 

at tilleggsordet gård har vært en del av bruksnavnet tidligere.  

 

Vedtak 

Kartverket vedtar med hjemmel i § 5 tredje ledd og § 7 tredje ledd i lov om stadnamn at 

bruksnavnet på gnr. 11 bnr. 1 skal skrives 

 

• Østerøy Gård 

 

Vedtaket er i samsvar med grunneiers ønske. Skrivemåten er vedtatt uten lokal høring. Vi gjør 

samtidig oppmerksomme på at dette vedtaket behandles som en individuell sak, og vil således 

ikke påvirke brevet som ble sendt til Lillesand kommune i forbindelse med oppstart av navnesak 

2020/513 – Østerøya, Tengsbekk mfl. den 26.11.2020.  

 

Rettslig grunnlag 

Stedsnavnloven § 5 tredje ledd gir grunneiere rett til å bestemme skrivemåten av eget 

bruksnavn dersom de kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som 

bruksnavn. Det er fortsatt Kartverket som formelt vedtar skrivemåten. 

 

Bestemmelsen gjelder kun bruksnavn, ikke gardsnavn, naturnavn eller andre stedsnavn.  

 

Kunngjøring 

Kommunen skal sørge for at vedtaket gjøres kjent for de partene som har klagerett etter § 12 

første ledd i loven, men som ikke er mottaker av dette brevet.  

 

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. 
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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. 

 

Vedtaket har ikke konsekvenser for andre navn der det samme navneleddet inngår. Vi viser til § 

4 tredje ledd i loven, der det står: «Når det same namnet er brukt om ulike namneobjekt 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. Dette gjeld ikkje i dei tilfella der det opphavlege namnet på namneobjektet er 

eit bruksnamn med ein skrivemåte som er fastsett av grunneigaren." 

 

Kartverket fører den vedtatte skrivemåten av bruksnavn i SSR, og skrivemåten hentes inn i 

matrikkelen derifra. 

 

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. 

 

Klage på eierfastsatt skrivemåte av bruksnavn etter loven § 5 tredje og fjerde ledd kan bare 

gjelde dokumentasjonen som eieren har framlagt for Kartverket, eller feil ved saksbehandlinga. 

Jf. forskrift om stadnamn § 10 tredje ledd.  

 

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

 

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 

 

 

Kopi Simon og Cathrine Anker Birkeflet 

Lars Fredrik Gyland, LD - FKK Kristiansand  (LK2KRI) 

Maria Ellingsen, LD - FKK Kristiansand  (LK2KRI) 

SPRÅKRÅDET 

  


