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Kunngjøring - Vedtak i sak 236/2021 - Navn og skrivemåte på 
fylkeskommunalt anlegg - fv. 7410 - Tonnes ferjeleie   
 
Fylkesrådet har den 28.09.2021 gjort følgende vedtak: Fylkesrådet vedtar skrivemåten Tonnes 
ferjeleie, Tonnes ferjekai og Tonnes hurtigbåtkai. Navnet på holdeplassen skal være Tonnes 
ferjeleie.  
 
Bakgrunn 
 
Nordland fylkeskommune er vedtaksorgan og velger skrivemåte for navn på fylkeskommunale 
anlegg, herunder ferjeleier, ferjekaier, hurtigbåtkai og holdeplasser langs fylkesveier. Dette følger 
av lov om stadnamn § 7, 2 ledd. 
 
Nordland fylkeskommune skal bygge ny ferjekai, ferjeleie og holdeplass og i den forbindelse skal 
fylkeskommunen gjøre vedtak med hjemmel i lov om stadnamn § 7, 2 ledd for fylkeskommunale 
anlegg. Dette gjelder navn på  
 

 Ferjeleie  
 Ferjekai  
 Hurtigbåtkai  
 holdeplass  

 
For ytterligere begrunnelse vises det til vedlagte vedtak: 
 
Kunngjøring  
 
Lurøy kommune skal sende vedtaket videre til partene i saken og de som har uttalt seg i saken 
etter stadnamnlova § 8, første ledd, og gjøre vedtaket kjent for de som har klagerett etter 
stadnamnlova § 12, første ledd. Det gjelder ikke adressater i dette brev 
 
Bruk av vedtatte skrivemåter  
 
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 
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lova og ført inn i stadnamnregisteret, 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 selskaper som det 
offentlige eier fullt ut. 
 
Klage  
 
Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a 
til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga 
om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer 
med 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 sendes til Nordland fylkeskommune med kopi til kommunen. Klagen skal 
grunngis, og grunngivinga 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 fylkeskommunen saken videre til klagenemnda for 
stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ivar Magne Heggli  
faggruppeleder for vegforvaltning  
 Jøran Kåringen Bakkemoen 
 rådgiver vegforvaltning 
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