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Deres ref.:  Vår ref.  Dato: 

    Sak/dok.: 06/02663-119 31.05.2017 

  Ark.: 326.12  
 
 
 
Oppstart av navnesak 2/2017, Deanu gielda – Tana kommune 
 
 
Tana kvenforening/Tenon kveenseura har vendt seg til Kartverket med opplysninger om noen 
kvenske og norske stedsnavn (naturnavn) som hittil ikke har vært i offentlig bruk. Det blir også 
opplyst om kvenske parallellnavn til to bruk som er registrert i matrikkelen med forelda norske 
skrivemåter. Siden brukseiere i flerspråklige områder har rett til å ta i bruk kvenske og/eller 
samiske navn i tillegg til eller istedenfor et norsk navn, har Kartverket reist navnesak også for 
bruksnavna, se navna på det vedlagte navnesaksskjemaet.  
 
Brukseiere skal tilskrives om at det er reist navnesak, og Kartverket har fylt ut skjema som kan 
brukes til å innhente uttalelser fra brukseierne. 
 
Kommunen har ansvar for å kunngjøre at det er reist navnesak og å kontakte brukseierne. Før 
saka kunngjøres lokalt, skal den kvenske og den samiske stedsnavntjenesten gi foreløpig tilråding 
om skrivemåten av navna. Tilrådinga sender man både til kommunen og til Kartverket. 
 
Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i navnesaker, og den nye forskrifta til lov om 
stadnamn (iverksatt 23.5.2017) sier (§ 8, tredje ledd, siste setning) at "[s]amiske og kvenske 
organisasjonar skal få saker som gjeld samiske og kvenske stadnamn, tilsende direkte". 
 
Forskrifta (§ 8, andre ledd) sier at de som har uttalerett i stedsnavnsaker "[…] skal ha minst to 
månader til å uttale seg frå dei får saka". 
 
Kommunen har også rett til å uttale seg om skrivemåten av navna i denne saka. Kommunens 
uttalelse sammen med øvrige uttalelser skal sendes til alle stedsnavntjenestene – den kvenske, 
samiske og norske – som så gir endelig tilråding om skrivemåte til vedtaksorganet, dvs. til 
Kartverket. Ta kontakt om noe er uklart. 
 
Vennlig hilsen 
Aud-Kirsti Pedersen 
 
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Vedlegg: 
Navnesaksskjema 
Bruksnavnskjema 
Kartutsnitt 
Brev fra Tana kvenforening/Tenon kveenseura v/Thormod Holti 
 
 
Kopi: 
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge, post@sprakradet.no 
Tana kvenforening/Tenon kveenseura v/Thormod Holti,  
Luftjok/Louttijoki, Austertanaveien 604, 9845 Tana 
 
 
 
Mottakere: Deanu gielda / Tana kommune  

Katriina Pedersen, Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus 
Ardis Ronte Eriksen, Sametinget - Sámediggi 
 

  
 
  
 


