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BODØ KOMMUNE 
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Att: Hege Ness Grøtterud 

  
   

 

Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 

    Sak/dok.: 09/04134-83 05.08.2020 

  Ark.: 326.12  

Oppstart av navnesak 2020/292 – Insdal-/Instdal- m. fl. i 
Bodø kommune 
 

 

I forbindelse med at Statens kartverk har mottatt en henvendelse om endret plassering av 

diverse stedsnavn i Bodø kommune, har vi tatt opp navnesak for å få avklart rett plassering og i 

tillegg få avklart skrivemåter til offentlig bruk for naturnavnene Insdalen/Instdalen, 

Laukstellura/Laukstelura med flere. Se listen nedenfor og det vedlagte navnesaksskjemaet.  

Den nevnte henvendelsen gjelder hovedsakelig ønskede endringer av stedsnavnenes 

plasseringer i offentlige kart. I den forbindelse ber vi om bistand fra Bodø kommune til å bringe 

rede i hva som er navnenes riktige plasseringer. Se nærmere redegjørelse nedenfor. 

 

Statens kartverk sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om 

stadnamn.  

 

Saken gjelder avklaring av skrivemåten for følgende navn: 

 

 Insdalen/Instdalen 

 Insdalselva/Instdalselva 

 Insdalsloftet/Instdalsloftet 

 Heimsdalsloftet/Heimsdalsloft 

 Laukstellura/Laukstelura 

 Laukstellskaret  

 Sørvassbotn 

 

For flere opplysninger om navnene, se det vedlagte navnesaksskjemaet og innsynsløsningen vår 

for SSR: www.norgeskart.no/ssr/.  

 

Lokal høring 

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av naturnavn. Før vi gjør vedtak, har kommunen 

rett til å uttale seg. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som 

de har en særlig tilknytning til. 

 

Etter 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 den lokale dialektuttalen. 

Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene. 
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Nye stedsnavn og endrede plasseringer av stedsnavn i kart 

Fjære sameie SA har kontaktet Statens kartverk da de mener at enkelte stedsnavn er plassert 

feil i våre kart. Videre har sameiet meldt inn tre nye stedsnavn: Heimsdalsloft, Laukstellskaret 

og Sørvassbotn. 

 

På bakgrunn av dette har vi endret plasseringene av Heimsdalen og Heimsdalselva, slik at disse 

to navnene per i dag er plassert slik sameiet mener er korrekt. I forbindelse med den videre 

behandlingen av saken, ble vi oppmerksomme på at endringene av plasseringene av navnene i 

kartet ut fra sameiets ønsker, førte til uoverensstemmelser i forhold til plasseringer av andre 

stedsnavn i området. 

 

Vi ber derfor om hjelp fra Bodø kommune og lokalkjente til å fastsette korrekte plasseringer av 

de følgende stedsnavnene: 

 

 Insdalen/Instdalen 

 Insdalselva/Instdalselva 

 Insdalsloftet/Instdalsloftet 

 Heimsdalsloftet/Heimsdalsloft 

 Heimsdalen 

 Heimsdalselva 

 Fjærhesten 

 Laukstelltinden 

 Laukstellskaret 

 Durmålsvassknubben 

 Sørvassbotn 

 

Hvis Bodø kommune kommer til at Fjære sameie sine plasseringer av stedsnavnene er korrekte, 

ber vi også om å få opplyst hva som er navnet på åsen, som i dag har navnet 

Durmålsvassknubben. 

 

Fjære sameie ønsker at Sørvassbukta endres til Sørvassbotn. Da bukt og botn er ulike 

terrengtyper, mener vi at det er mer naturlig at Sørvassbotn i stedet registreres som navn på et 

nytt sted. Vi er derfor også interessert i å få vite om navnet Sørvassbukta er i bruk. 

 

De vedlagte kartskissene viser Fjære sameie sine ønskede plasseringer av stedsnavnene, 

oppgitt i rødt. Heimsdalen og Heimsdalselva, som altså per i dag er plassert i tråd med sameiets 

ønsker, er understreket med rødt i den ene skissen. Vedlagt er også utdrag fra en 

utskiftningsforretning som ble holdt i området i 1886-1889, samt tilhørende kart, som sameiet 

har brukt som utgangspunkt for sitt stedsnavnprosjekt. 

 

Normeringsprinsipp og saksgang 

Etter § 4 i stadnamnlova er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn. 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 normeres. 

 

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist f.eks. ved notis i lokalavis og 

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

høringsuttalelsene. De skal sendes til Språkrådet, Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo 

(post@sprakradet.no), med kopi til Kartverket. Språkrådet vil så gi endelig tilråding til 

Kartverket. Ordinær høringsfrist for kommunen er to måneder fra kommunen mottar dette 

brevet. 

 

mailto:post@sprakradet.no


 

- 3 - 

For opplysninger om saksgang, kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00. For navnefaglige 

spørsmål, kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Finn Ørnes         Christian Mathiesen 

fylkeskartsjef         saksbehandler 

 

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

 

 

Mottaker: Bodø kommune 

  Hege Ness Grøtterud, Bodø kommune 

 

 

Kopi til: Språkrådet 

  Fjære sameie SA 

 

 

Lenker: Lov om stadnamn  

Forskrift om stadnamn 

Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn 

 

 

 

Kopi SPRÅKRÅDET 

FJÆRE SAMEIE SA 

 Vedlegg: Navnesaksskjema 

Kartutsnitt 

Utdrag av utskiftningsforretning over Fjære gård 1886-1889 med tilhørende kart 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638
https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/utfyllande-reglar-om-skrivematen-av-norske-stadnamn/


 

 



 

 



STATENS KARTVERK  
N A V N E S A K  n r :  2 0 2 0 / 2 9 2  K O M M U N E  (nr og navn):  1804 Bodø S E  B R E V :   

 

Nr Koordinat 
Oppgi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Oppgi ev. 
gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode 

Ev. skrivemåte-
alternativ 
Oppgi kil 
 
Oppgi språk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Oppgi kilder 
N5=øk. kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 

Foreløpig tilråding 
fra navne-konsulentene 

Høringsuttalelser 
Oppgi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale org.sjoner 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er 
Kartverket om ikke annet 
er oppgitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Ev. henvisning til følgeskriv 
KV = Kartverket 
SNT = Stedsnavntjenesten 

(NASKJBO2.DOC) 

Side 1 

 

1  Dal Instdalen 
 
Kartverkets 
forslag 
 

Insdalen 
 
N50 2029-1 
N5 DY220-5-1 og 
DY221-5-3 
 
 

    KV: Innsdalen på eldre 
N50 (1982, 1991 og 
2002). 
 
KV: Inst er 
superlativformen av 
adverbet inn. 

2  Bekk Instdalselva 
 
Kartverkets 
forslag 
 
 

Insdalselva 
 
N5 DY221-5-3 

    KV: Inst er 
superlativformen av 
adverbet inn. 

3  Høyde Instdalsloftet 
 
Kartverkets 
forslag 
 

Insdalsloftet 
 
N5 DY220-5-1 

    KV: Inst er 
superlativformen av 
adverbet inn. 

4  Høyde Heimsdalsloftet 
 

     KV: Fjære sameie har 
melt inn Heimsdalsloft på 
sine kart. Kartverket 
mener at bestemt form, 
Heimsdalsloftet, er i 
samsvar med nedarva 
lokal uttale.  

5  Ur Laukstellura 
 

Laukstelura 
N5 DY220-5-1 

    KV: Skrivemåten av 
Laukstelltinden er fastsatt 
i sak 2004/8. Vedtaksdato 
18.5.2004. 



STATENS KARTVERK  
N A V N E S A K  n r :  2 0 2 0 / 2 9 2  K O M M U N E  (nr og navn):  1804 Bodø S E  B R E V :   

 

Nr Koordinat 
Oppgi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Oppgi ev. 
gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode 

Ev. skrivemåte-
alternativ 
Oppgi kil 
 
Oppgi språk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Oppgi kilder 
N5=øk. kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 

Foreløpig tilråding 
fra navne-konsulentene 

Høringsuttalelser 
Oppgi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale org.sjoner 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er 
Kartverket om ikke annet 
er oppgitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Ev. henvisning til følgeskriv 
KV = Kartverket 
SNT = Stedsnavntjenesten 

(NASKJBO2.DOC) 

Side 2 

 

6  Skar Laukstellskaret  
 

    KV: Se opplysning om 
Laukstelltinden under 
løpenummer 5. 

7  Botn Sørvassbotn 
 

     KV: Fjære sameie vil at 
Sørvassbukta endres til 
Sørvassbotn. Da bukt og 
botn er ulike 
terrengtyper, mener vi 
det er mer naturlig at 
Sørvassbotn etableres 
som navn på eget sted. 

 

 
 












