
KLAGENEMNDA FOR STEDSNAVNSAKER

Språkrådet
Postboks 8107 Dep

0032 Oslo
tlf. 22 85 40 27/22 85 7236
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MØTEPROTOKOLL FOR KLAGENEMNDA FOR STEDSNAVNSAKER
ETTER LOV 18. MAI 1990NR. 11 OMSTADNAMN,~ 10

Klagesak 10/20 15, Hole kommune, Buslcerud
Klager: Navneutvalget i Hole og grunneier, jf. § 10 første ledd

Navn: Mwrkgonga eller Nes-lvlerkgonga, Ur~’d)sk1eiva og Kanipeseter eller
Kampesefra
Navnetype: Veistrekning, sti, støl og bruk
Det påklagede vedtaket gjort av: Kartverket,jf. § 5 tredje ledd

Leder i klagenemnda: Marit Halvorsen
øvrige medlemmer: Oddlaug Walaker, Arne Madland, Inge Særheim, Tom
Sehmidt

Kort saksfremstilling
Kartverket gjorde i oktober 2014 vedtak om skrivemåtene Kjelleberget, Dalakela,
Msrkgonga, Urdskleiva og navneleddet -seter-, -setra. Hole historielag klaget på det
første navnet, og ønsket skrivemåten Kjellerberget. Navneutvalget i Hole klaget også, og
ønsket skrivemåtene Kjellerberget, Dælakjea, Nes-Morkgonga og Urskielva. For
navneleddet -setra har én eier klaget, og ønsket skrivemåten Kampese ter for navnet på
sin eiendom. Kar verket gjorde nytt vedtak om skrivemåtene Kjellerberget og Dalakaya,
men stod på sitt vedtak om Mørkgonga, Urdskleiva og Kampesetra. Vedtakene om
Mørkgonga og Kampesetra ble begrunnet med nedarvet, lokal uttale, mens vedtaket om
Urdskleiva ble begrunnet med norrneringspraksis for tjukk I av norrønt rå. Begrunnelsene
for klagene var som følger:
Mørkgonga: Navneutvalget mener det er uheldig at det finnes to Merkgonga-navn i
nærheten av hverandre, og ønsker derfor tillegget Nes-Morlcgonga for å skille navnene fra
hverandre.
Urdskleiva: Navneutvalget er uenig i at den gamle uttalen av navnet er med tjukk I, og
ønsker derfor skrivemåten Urskielva.
Kampesetra: Klager skriver at navnet har vært Kampeseter i alle år, i alle skriftlige kilder.



Nemndas vurderinger
Mørkgonga: Nemnda gikk enstemmig inn for å ta med tillegget Nes- i samsvar med
klagers ønske. Nemnda mente at navnet ville fungere godt også uten tillegget Nes-, men
syntes likevel det var uproblematisk å godta formen Nes-Mcrkgonga.
Urdskleiva: Nemnda gikk enstemmig inn for skrivemåten Urdskleiva i samsvar med
navnets historiske opphav (norrøn form urd). Nemnda la vekt på at dette ikke er et privat
navn, og at uttalen vil være den samme uansett om navnet skrives med eller uten d.
Kamnesetra: Etter endringene i lov om stadnamn, som trådte i kraft I juli 2015, har eier
rett til å fastsette skrivemåten av navn på eget bruk dersom han/hun kan dokumentere at
den ønskede skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn. Nemnda gjør derfor
ikke noe vedtak om skrivemåten av navnet på klagers eiendom(mer), men ber eier
kontakte Kartverket og fremlegge dokumentasjon på ønsket skrivemåte. For de øvrige
navnene vedtar nemnda skrivemåten Kampesetra i samsvar med lokal, nedarvet uttale.

Nemnda gjorde slikt
VEDTAK:

Som skrivemåte fastsettes: Ncs-Mørkgonga, Urdskleiva og Kampesetra (gjelder ikke
klagers eiendom/eiendommer)

Oslo, 30.10.2015

leder i klagenemnda Line Lysaker 1-leinesen
sekretær


