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Osterøy kommune - Vedtekne adressenamn - tilbakemelding frå Kartverket 
 

Me viser til meldinga me fekk 7. januar frå Osterøy kommune om nye adressenamn som kommunen har 

vedteke. 

 

Stadnamntenesta tok kontakt med Kartverket 30. oktober og reiste namnesak for ein del primærnamn som har 

vorte aktualiserte i samband med adresseprosjektet for å få avklart rett skrivemåte. Nokre grunneigarar har 

like eins reist namnesak for gardsnamnet Reigstad/Reistad i eit brev 4. januar i år. 

 

Kartverket vel òg å reisa nokre namnesaker der adressenamn er involverte, der me observerer at skrivemåten 

kommunen har valt ikkje er i samsvar med den som er registrert i Sentralt stadnamnregister (SSR). 

 

Adressenamn som må setjast på vent 

I saker der same namnet er brukt om ulike namneobjekt på same staden, skal skrivemåten i primærfunksjonen 

fastsetjast fyrst, jf. § 8 fjerde ledd i forskrift om skrivemåten av stadnamn. Kommunen må difor setja dei 

avleidde adressenamna nedanfor på vent sidan det vert reist namnesak for primærnamna, og venta med å gjera 

endeleg vedtak til dei relaterte primærnamnsakene er ferdige. Det gjeld desse adressenamna (primærnamnet i 

SSR i parentes): 

 1004 Votlovegen (Votlo) 

 1005 Mjeldalen (Mjeldadalen) 

 1027 Herlandsfossen (Helland og Herland) 

 1128 Leiknesfjøra (Leiknes og Lekneset) 

 1130 Leiknesflaten (jf. førre) 

 1129 Skålevikvegen (Skålvika) 

 1136 Rollandshaugen (Rødland) 

 1137 Rollandflaten (jf. førre) 

 1085 Nedsterinden (Nesterinden) 

 1088 Reistadåsen (Reistad) 

 1090 Reistadflaten (jf. førre) 

 1091 Reistadvegen (jf. førre) 

 1098 Skorahaugane (Skor og Skår) 

 1099 Skoravegen (jf. førre) 

 1042 Selvika (Selviki) 

 1152 Heimvika (Heimviki) 

 1066 Kårvika (Kårviki) 

 1058 Båtaleitet (ikkje i SSR) 

 1059 Båtaleitshaugen (Båtaleithaugen) 

 1147 Geitaryggen (Geiteryggen og Geitryggen) 

 1154 Kjørrgrova (Kjørgrova) 
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Namnesakene som skal gjennomførast for primærnamna, gjeld namn som anten er gards- og bruksnamn eller 

naturnamn. Det er Kartverket som er vedtaksmynde for desse namnetypane, og me kjem om kort tid attende 

med høyringsbrev for dei sakene det gjeld. Kommunen bør ta kontakt raskt dersom det er andre primærnamn 

de òg ynskjer å ha med i saka. 

 

Namn som Kartverket klagar på utan å reisa namnesak 

Kartverket vel å klaga på nokre adressenamn der me vurderer at skrivemåten ikkje er i samsvar med lov om 

stadnamn. Det gjeld desse namna (grunngjeving i parentes): 

 Åsheimsbrekkene > Åsheimbrekkene (Åsheim- har ein samansetjingsmåte utan -s- i samansetjingar, jf. 

namneformene Åsheimdalen, Åsheimfjellet og Åsheimveten i SSR. Dette vert òg stadfest av 

uttaleopplysningar i UiBs namnebase Hordanamn. heim-namn på Osterøy ser ut til å ha ulik 

samansetjingsmåte alt etter om førelekken føre -heim- endar på s eller ikkje, truleg grunna 

vellydsreglar i det lokale talemålet.  Etter punkt 3.1.b.v. i rettleiinga til forskrift om skrivemåten av 

stadnamn skal ein fylgja samansetjingsmåten i dialekten.) 

 Bysheimskleivane > Bysheimkleivane (jf. førre. I SSR står frå før namneformene Bysheimvatnet og 

Bysheimåsen registrert.) 

 Kvednhusrinden > Kvernhusrinden (skrivemåten skal fylgja gjeldande rettskriving, jf. § 4 i lov om 

stadnamn. Fleire stadnamn på Osterøy er frå før registrerte med skrivemåten Kvern-, men ingen har 

skrivemåten Kvedn-.) 

 

Saksgang for Åsheimsbrekkene og Bysheimskleivane 

Kartverket kjem til å trekkja klagen dersom Osterøy kommune godtgjer at desse namna har ein 

samansetjingsmåte med -s- etter nedervd, lokal uttale, ev. dersom kommunen gjer om vedtaket slik me tilrår.  

Alternativt kan kommunen ta kontakt med Kartverket og reisa namnesak for Åsheim og Bysheim med 

samansetjingar.  

 

Saksgang for Kvednhusrinden 

Dette namnet har ikkje registrert noko primærnamn i SSR, og saksgangen for klagesaka vert difor litt annleis 

enn for dei to førre namna. Kartverket kjem her til å trekkja klagen dersom kommunen gjer om vedtaket til 

Kvernhusrinden. I motsett fall må kommunen handsama saka som ved fyrste gongs handsaming, med ny 

høyring lokalt og ny framleggjing for stadnamntenesta, jf. § 10 siste ledd i lov om stadnamn. Dersom 

kommunen etter ferdig handsaming held fast på det opphavlege vedtaket, sender de saka til Klagenemnda for 

stadnamnsaker for endeleg vedtak. 

 

Venleg helsing 

 

Erlend Trones 

namneansvarleg region vest 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutinar. 
 

 

 

 

 

Kopi: Stadnamntenesta på Vestlandet 

 

 

 

 


