Postboks 133

Deres ref.:

.:

Dato:

Sak/dok.:

06/01696-146

Ark.:

326.12 BS

07.01.2021

I forbindelse med reguleringsplan for ny E6 Kvithammar

skrives

unen bruker
. Matrikkelformen er

, men i praksis er flere
bl.a. om en rasteplass. Forskningsstasjonen
.

I e-post 15.12.2020 ber kommunen om at det reises navnesak
for offentlig bruk.
Statens kartverk sender med dette saken
stadnamn. Med i saken blir alle bruksnavn der
utmerkende ord som
og
Saken

i lov om
Merk at

:
(bruk, bnr. 88/1)
(bruk, bnr. 88/2)
(bruk, bnr. 88/9)
(bruk, bnr. 88/10, ingen teiger)
(bruk, bnr. 88/12)

Nye Veier bruker

i sine prosjektplaner. Statens vegvesen har vedtatt

For flere opplysninger om navna, se www.norgeskart.no/ssr/.
Bruksnavn i matrikkelen er

https://seeiendom.kartverket.no

Kartverket
Telefon: 08700 Telefax: 32 11 81 01 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238

Sentralt stedsnavnregister har

som eneste godkjente form.

er

000000 fra 1952 og kart fra slutten av 1800-tallet) er
.
og
fra 1838 skriver

har
.
:
1550-1590,

1610,

ca. 1520,
1626,

1664,

1723.

, opptegna i 1945 i herredsregisteret (Norske Gaardnavne
I korrespondansen
er fremmed for meg, men
min oppfatning at

uttaleopplysning:
nt. Ellers er det

ber Kartverket om at alle som sender innspill i saken opplyser om dagens uttale.

-

darva, lokale uttalen av
navnet. Derfor er det viktig at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale uttalen, eller
de forskjellige uttaleformene hvis na

I tillegg til
arva, lokale uttalen, skal en som hovedregel
gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn
stadnamn
er det mer detaljerte bestemmelser om
hvordan stedsnavn skal normeres.
av
navnet
navnet i andre funksjoner, f.eks. for adressenavn som er like eller a
tredje ledd i loven.

di

-2-

det til Kartverket og legge ved slik dokumentasjon. Kartverket
v bruksnavn fastsatt av eieren.

Kommunen har ansvaret for

at navnesaken er reist, f.eks. ved notis i lokalavis og

. De skal sendes til
, med kopi til Kartverket.
Kartv
brevet.

kommunen mottar dette

22 54 19 50.

Med vennlig hilsen

Lars Mardal

Berit Sandnes

fylkeskartsjef

stedsnavnansvarlig

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

Lenker:

Lov om stadnamn
stadnamn

Kopi
NYE VEIER AS
Jan Olav Sivertsen, NYE VEIER AS
STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED
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