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Behandling av grendenavn - Strøksnes 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av stadnamnlovas § 5 andre ledd innstiller plan- og ressursutvalget kommunestyret til 
å vedta: 
 
Grendenavn – Strøksnes 
Grendenavn – Stulggá (samisk parallellnavn for Strøksnes) 
Grendenavn – Inner-Strøksnes 

Saksopplysninger 
Etter ønske fra Sørfold kommune reiste Kartverket 22.05.2014 navnesak etter lov om stadnamn 
for å fastsette bruken av skrivemåtene Styrkesnes/Strøksnes, som begge var i offentlig bruk.  
I brev av 01.07.2014 informerte Sametingets stedsnavnstjeneste om at Stulggá er det 
lulesamiske parallellnavnet til grendenavnet Styrkesnes/Strøksnes.  
 
Stadnamnlovas § 5 andre ledd sier at «Kommunen vedtek skrivemåten av offisiell adresse og av 
namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg o.l.». 
 
I Sørfold er kommunestyret adressemyndighet og skal gjennom vedtak fastsette offisielle 
adresser for boliger, fritidseiendommer og større offentlige / private bygg. Med offisiell adresse 
menes navn på veier og områder. 
Navnevedtak skal også sendes til Statens Kartverk v/ Stedsnavntjenesten for norske navn i 
Nord-Norge (Stedsnavntjenesten) til orientering. Dette for å sikre at skrivemåten er i tråd med 
reglene i tråd med Lov om stadnamn (stedsnavnloven). 
I tabellen under er det et utdrag fra navneskjema utarbeidet av Kartverket for navnene 
kommunen må vedta, jf. § 5 andre ledd i lov om stadnamn:  
 



Objekttype Skrivemåte 
i offentlig 
bruk 

Samisk 
skrivemåte 

Høringsuttalelse Tilråding fra 
navnekonsulentene 

Vedtaksinstans 

Grend Styrkesnes  Strøksnes 
grendelag: 
Grendelaget 
ønsker Strøksnes 

Styrkesnes Kommunen 

Grend  Lulesamisk  Stulggá Kommunen 
Grend Indre 

Styrkesnes 
 Strøksnes 

grendelag: Inner-
Strøksnes 

Indre Styrkesnes Kommunen 

Grend Styrkesvik   Styrkesvik Kommunen 
 
 
Sørfold kommune har hatt saken ute på høring. Strøksnes grendelag kom med sin uttalelse 
24.08.2014. Grendelaget går inn for skrivemåtene Strøksnes og Inner-Strøksnes.  
 
Når det gjelder grendenavet Styrkesvik er dette et navn som ikke er brukt i dagligtale. Etter 
uttalelse fra Strøksnes grendelag kommer det fram at Styrkesvik ikke skal ha betegnelsen 
grendenavn, og kan settes som historisk i stedsnavnsregisteret. Kartverket har godtatt dette og 
satt Styrkesvik som et historisk grendenavn. Dermed utgår Styrkesvik som grendenavn. 
 
Det samiske parallellnavnet, Stulggá, var på høring fra 13.04.2018 til 07.05.2018. Det kom 
ingen uttalelser til navnet. Sametingets stedsnavnstjeneste gjorde sin endelige tilrådning om 
Stulggá i brev av 29.06.2018.  
 

Vurdering 
 
Stedsnavnstjenesten tilrår i brev av 05.02.2018 både skrivemåten Styrkesnes og Strøksnes som 
bruksnavn – etter brukseiers ønske. Tre grunneiere har uttalt seg i saken. En av dem har valgt 
Styrkesnes som bruksnavn og de to andre har valgt Strøksnes.  
 
I brevet står det videre at «Uttalen Strøksnes har vært i bruk om bruksnavnet i lang tid og skilles 
seg vesentlig fra skrivemåten Styrkesnes. Skrivemåten Strøksnes følger norsk rettskriving».  
Stedsnavnstjenesten mener at navnet Styrkesnes også kan brukes.  
 
Kartverket har fattet vedtak for 8 stedsnavn som omtaler Strøksnes/Styrkesnes. I 7 av 8 tilfeller 
har Kartverket vedtatt navneleddet Strøks-. Det er bare bruksnavnet for gard 7/1 navneleddet 
Styrkes- ble vedtatt. 
 
Iht. lov om stadnamn sier § 4 at «Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved 
fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedarvde lokale uttalen. 
Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk og samisk» 
 
Konklusjon 
 
For å få en så helhetlig skrivemåte som mulig innstilles det å vedta navneleddet Strøks- for 
navnene i tabellen på forrige side. Det innstilles også å vedta Stulggá som samisk parallellnavn 
for Strøksnes.  
 



Saksprotokoll i Plan- og ressursutvalget - 26.02.2019  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen merknader 
 
Vedtak: 
 

Rådmannens innstilling 
  
I medhold av stadnamnlovas § 5 andre ledd innstiller plan- og ressursutvalget kommunestyret til 
å vedta: 
  
Grendenavn – Strøksnes 
Grendenavn – Stulggá (samisk parallellnavn for Strøksnes) 
Grendenavn – Inner-Strøksnes 
  
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2019  
 
 
Behandling: 
Det ble fremmet følgende merknad fra Sørfold Arbeiderparti: 
Sørfold Arbeiderparti ber Sørfold kommune vurdere innføring av også samiske stedsnavn i 
kommunen. 
 
Vedtak: 
Det ble fremmet følgende merknad fra Sørfold Arbeiderparti: 
Sørfold Arbeiderparti ber Sørfold kommune vurdere innføring av også samiske stedsnavn i 
kommunen. 
Merknad fra Sørfold Arbeiderparti enstemmig vedtatt. 
  
I medhold av stadnamnlovas § 5 andre ledd innstiller plan- og ressursutvalget kommunestyret til 
å vedta: 
  
Grendenavn – Strøksnes 
Grendenavn – Stulggá (samisk parallellnavn for Strøksnes) 
Grendenavn – Inner-Strøksnes 
  
Innstilling fra Plan- og ressursutvalget enstemmig vedtatt. 
 
 


