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Melding om vedtak i sak 2018/337, to bruksnavn i Deanu gielda/Tana 
kommune 
 

 

Kartverket har 28.8.2018 fatta vedtak om navnet på to bruk i Tana kommune: 

 

Bruk 6/12 Bajit Bievrrá (nordsamisk navn); Øvre Bievra (norsk navn). Norsk 

Kulpstrand i SSR har fått status "historisk". 

Bruk 38/43 Suolugáddi (nordsamisk navn) – tidligere Holmestrand (38/43) og 

Marisletten (38/97) er slått sammen til 38/43 med nytt navn Suolugáddi. 

 

Bakgrunn for saka 

I sak 2017/107 gjorde Kartverket vedtak (etter tilråding fra Stedsnavntjenesten for norske navn 

i Nord-Norge) om at navnet på bruk 6/12 var Kulpstrand sammen med det nordsamiske navnet 

Bajit Bievrrá. I ettertid har brukseier informert om at han ønsker Øvre Bievra som norsk navn. 

Kartverket har nå fastsatt dette navnet etter lov om stadnamn § 4, 1., og Kulpstrand har 

samtidig fått skrivemåtestatus "historisk". 

 

Navnet på bruk 38/43 inngikk ikke i sak 2017/107, og brukseier har seinere informert 

kommunen om at han ønsker nordsamisk Suolugáddi som bruksnavn. Det tidligere navnet 

Holmestrand utgår fra matrikkelen. Nåværende bruk 38/43 er slått sammen av to bruk, 38/43 

(tidligere Holmestrand) og 38/97 (tidligere Marisletten), og de sammenslåtte bruka har altså 

fått navnet Suolugáddi og bruksnummer 38/43. Vedtaket er gjort ut fra lov om stadnamn § 6, 

2. 

 

Kunngjøring 

Tana kommune skal sørge for å gjøre vedtaket kjent for dem som ikke er parter i saka, men som har 

klagerett etter lov om stadnamn § 10, første ledd. Jamfør også forskrift om stadnamn § 9, femte 

ledd.  

 

 

 

mailto:post@kartverket.no


 

- 2 - 

Bruk av vedtatt skrivemåte 

Vi minner om reglene i stedsnavnloven om plikten 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 stadnamnregistret, 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 selskap som det 

offentlige eier fullt ut.  

 

Klage 

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. Det er ikke høve til å klage på 

valg av navn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker. 

Dersom denne meldinga skjer ved 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 stiles til Klagenemnda for stedsnavnsaker og sendes til Statens kartverk med 

kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen 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 ei særskilt klagenemnd 

oppnevnt av Kulturdepartementet. 

 
Vennlig hilsen 
Steinar Vaadal      Aud-Kirsti Pedersen 
fylkeskartsjef      stedsnavnansvarlig for Nord-Norge 
 
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
 

Kopi: 

 

Sametingets stedsnavntjeneste 

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 

 

 

 


