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Vedtak i navnesak 2013/3 i Orkdal kommune

I navnesak 2013/3 i Orkdal kommune har Statens kartverk i dag gjort vedtak på skrivemåten
av ett naturnavn.

Vedtak: Navnet til det tidligere utløpet til Orkla får vedtatt skrivemåten Gammelosen.

Orkdal kommune bestemte dette navnet etter råd fra Statens navnekonsulenter for Midt-Norge
(nå: Stedsnavntjenesten for Midt-Norge) i møte for Hovedutvalg for undervisning og kultur
18.5.1995. Den vedtatte skrivemåten er slik som navnekonsulentene tilrådde, og slik
kommunen ønsket.

Vedkommende kommune skal sørge for at vedtaket blir gjort kjent for de partene i kommunen
som har klagerett etter § 10 første ledd i loven.

Vi vil minne om de reglene stedsnavnloven har om plikt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf
§ 9, 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.

r/led vennlig hilsen

Lars Mardal
fylkeskartsjef S en aasvik

sted vnansvarlig
Tlf 32 11 87 83
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Informasjon om rett til å klage på vedtak

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første ledd
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 mottakeren. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig
kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gangen.

Eventuell klage skal sendes via kommunen til Statens kartverk Trondheim, 3507 Hønefoss, som er det
organet som har vedtatt skrivemåten. Klagen skal grunngis, jf. lov om stadnamn § 10. Når en tar opp en
klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers.

Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klagenemnd som er
oppnevnt av Kulturdepartementet. 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.
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