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Vedtak i navnesak 2021/32 – Forbordsfjelltunnelen i Stjørdal kommune
og Høghåmmårtunnelen i Stjørdal og Levanger kommuner
Statens kartverk har i dag gjort vedtak om skrivemåten av navnet på to tunneler:
•
•

Forbordsfjelltunnelen (Stjørdal kommune)
Høghåmmårtunnelen (Stjørdal og Levanger kommuner)

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.
Bakgrunn
Navnesaken ble tatt opp av Nye veier i samband med planer om utbygging av ny E6
Kvithammar – Åsen i brev datert 12.12.2018. Bare Forbordsfjelltunnelen var med i det
opprinnelige forslaget. Skrivemåten ble tilrådd av Språkrådet den 2.1.2019, med henvisning til
at Forbordsfjellet er vedtatt skrivemåte for primærnavnet. Senere endringer har gjort at
tunnelen deles, se kartskisse nederst i brevet.
I brev datert 2.4.2020 foreslår Nye Veier Høghåmmårtunnelen for strekningen nord for
Langsteindalen. Språkrådet tilråder skrivemåten, som er i samsvar med godkjent skrivemåte for
primærnavnet. Tunnelen krysser grensa mellom Stjørdal og Levanger. Begge kommunene har
bekreftet at de ikke har innvendinger mot navnevalget, i e-poster 5.5.2020 og 12.1.2021.
Rettslig grunnlag
Nye Veier velger navn på sine anlegg, Kartverket vedtar skrivemåten, jf. lov om stadnamn § 7.
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. 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. jf. § 4 i loven.
Kartverkets vurdering
Kartverket vedtar skrivemåtene Forbordsfjelltunnelen og Høghåmmårtunnelen, i samsvar med
Nye Veiers forslag, skrivemåten av primærnavna og Språkrådets tilråding.
Kunngjøring
Kartverket Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Telefon: 08700 Telefax: 32 11 81 01 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238

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.
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 Mardal

Berit Sandnes

fylkeskartsjef

stedsnavnansvarlig

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Kart med de to planlagte tunnelene i brev fra Nye Veier 2.4.2020
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