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Oppstart av navnesak 2019/433, Va(d)dalen, Sørfold 
kommune 
 

I forbindelse med adresseringsarbeidet i Sørfold kommune ønsker kommunen å etablere et nytt 

adressenavn ved å ta utgangspunkt i et naturnavn Va(d)dalen. Dette er i utgangspunkt et 

naturnavn, som viser til en mindre dal eller søkk ved en bekk. Før navnet kan tas i bruk i ny 

funksjon som adressenavn, må Kartverket fastsette skrivemåten for naturnavnet.  

 

Kartverket sender med dette saka ut på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.  

 

Plassering av naturnavnet 

Kartverket har plassert Va(d)dalen der vi tror at stedet som navnet viser til, er. Kartverket ber 

om at beliggenheten blir kontrollert under høringa, se plassering på kartutsnittet.  

 

Plassering av adressenavnet 

mailto:post@kartverket.no
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Dokumentasjon av den lokale navnebruken 

Sørfold kommune har fått opplyst lokalt navnet Va(d)dalen i forbindelse med adresseringsarbeidet 

i kommunen. Navnet er først og fremst kjent fra muntlig språkbruk, men i ei kilde fra 1936, der 

skolebarn hadde fått i oppgave å skrive ned lokale stedsnavn, finner vi navnet notert på et skjema 

med stedsnavn fra bruk 9/14 Skogmo, se kopi av skjemaet. Navnet er notert som Vadalen, "ein 

dal". Et avleda navn er også notert, Vadalbrua "ei bru". Det avleda navnet viser 

sammensetningsmåten når et nytt navneledd blir lagt til stammen Va(d)dal-. Forleddet i navnet 

inneholder slik Kartverket tolker dette navnet, terrengordet vad (intetkjønnsord) med betydning 

'vadested'. 

 

Lokal høring  

Kartverket har bl.a. vedtaksrett for skrivemåten av nedarva naturnavn. Før vedtak blir fatta, har 

kommunen rett til å uttale seg, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten 

av navn som de har ei særlig tilknytning til.  

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av 

navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er dialektuttalen av navnet. 

Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.  

 

Normeringsprinsipp og saksgang  

Etter § 4 i stadnamnlova er hovedregelen for å fastsette skrivemåten av et navn, å ta 

utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp i norsk. 

Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. I «Utfyllande reglar 

om skrivemåten av norske stadnamn», er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan 

stedsnavn skal skrives. Se https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/utfyllande-reglar-

om-skrivematen-av-norske-stadnamn/. 

Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det samme 

navnet i andre funksjoner, f.eks. for adressenavn som er like eller avleda av navnet, jf. § 4 tredje 

ledd i loven. Kommunen må derfor sette pågående saker som gjelder adressenavn og 

adressetilleggsnavn, der de samme navna inngår, på vent til det er gjort vedtak om skrivemåten 

av primærnavna. Kommunen må ta hensyn til den vedtatte skrivemåten av primærnavnet når 

den skal gjøre vedtak.  

https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/utfyllande-reglar-om-skrivematen-av-norske-stadnamn/
https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/utfyllande-reglar-om-skrivematen-av-norske-stadnamn/
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Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at det er reist navnesak, f.eks. ved en notis i ei lokalavis 

og på nettsidene sine. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne de lokale 

høringsuttalelsene. De skal sendes til Stedsnavntjenesten i Språkrådet, Språkrådet, Postboks 

1573 Vika, 0118 Oslo (post@sprakradet.no), med kopi til Kartverket. Stedsnavntjenesten vil så 

gi tilråding om skrivemåte til Kartverket. Vanlig høringsfrist for kommunen er to måneder fra dere 

mottar dette brevet.  

 

Med vennlig hilsen  

Finn Ørnes     Aud-Kirsti Pedersen 

fylkeskartsjef      stedsnavnansvarlig  

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

 

Vedlegg: 

Navnesaksskjema 

Skjema fra Skolebarnsamlingene 1936, bruk 9/14 Sørfold kommune 

 

Lov om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11 

Forskrift om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638 

 

 

 

 

 

 

Mottaker: SØRFOLD KOMMUNE 

Bjarte Lindelid Andreassen, SØRFOLD KOMMUNE 
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