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Lødingen kommune 
  
 
 
Høring - Oppstart av navnesak 33/2015 
 
I henhold til Lov om stadnavn kunngjør Lødingen kommune navnesak om bruk av 
Øksneshamn eller Øyneset. 
 
Kartverket har reist navnesak for å få fastsatt skrivemåten. 
  
Kommunen har ansvar for å kunngjøre at navnesak er reist, f.eks. ved en notis i ei 
lokalavis og annonsering på nettsidene sine. Før det blir fatta vedtak, har lokale 
organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavna rett til å uttale seg. 
Kommunen kan også uttale seg.  
 
Kommunen har ansvar for å innhente og samordne lokale høringsuttalelser. 
Høringsuttalelsene og kommunens egen uttalelse (om kommunen velger å uttale 
seg), skal sendes til Stedsnavntjenesten i Språkrådet med kopi til Kartverket. 
Adresse: Stedsnavntjenesten i Språkrådet, Språkrådet, Postboks 1573 Vika, 0118 
Oslo (post@sprakradet.no).  
 
Kartverket er vedtaksorgan for naturnavna i denne saka, og Lødingen kommune er 
vedtaksorgan for adressenavnet. Kartverket fastsetter skrivemåten til naturnavna før 
kommunen i neste omgang gjør vedtak om skrivemåten av adressenavnet. Denne 
rekkefølga i saksbehandlinga følger av § 4, andre ledd i lov om stadnamn. 
 
Merkninger til høringen: 
Lødingen kommune vil samordne lokale høringsinstanser og avgi en samlet uttale til 
Stedsnavntjenesten i Språkrådet. 
 
Høringsfrist: 12.05.2021. 
 
Kunngjøring av høring er i Harstad Tidende 12.03.2021. 
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Merknader til høringen med referanse: 13/769 må være skriftlige og begrunnet, og 
må sendes til Lødingen kommune på mail til: postmottak@lodingen.kommune.no 
eller med post: Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Lars-Ole Sivertsen 
Avdelingsingeniør Bygg og Oppmåling  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 


