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Sak 33/2015, Lødingen kommune 
 

 

Kartverket er blitt gjort oppmerksom på at navnet Øksneshamn i Lødingen kommune er et navn 

som bør utgå fra offentlig bruk. I Kartverkets register over stedsnavn i offentlig bruk, Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), er navnet klassifisert som navn på et nes, se et vedlagt kartutsnitt. 

Øksneshamn er også skilta, se det vedlagte bildet av vegskiltet.  

 

Bakgrunnen for navnet Øksneshamn er at Postverket på 1920/-30-tallet fastsatte dette som 

poststednavn. Poststedet var plassert på matrikkelgård 7, Øksnes i Lødingen kommune, og 

tillegget -hamn blei lagt til for å unngå forveksling med andre steder som også heter Øksnes, 

f.eks. Øksnes i Øksnes kommune. Da Postverket innførte postnummer var det ikke lenger 

behov for entydige poststednavn. Poststedet er dessuten nedlagt for lenge siden.  

 

Vedkomne som har kontakta Kartverket, Magne Jenssen, opplyser at Øksneshamn ikke blir 

brukt i den lokale navnebruken. Kartverket har for øvrig blitt kontakta tidligere om det samme 

navnet av to andre lokalkjente personer. I dagligtalen er det navnet på neset som blir brukt. I 

Kartverkets stedsnavnregister er navnet på neset registrert med skrivemåten Øyneset, og 

denne navneforma er også dokumentert av Stadnamnprosjektet Arkiv i Nordland, som opplyser 

at den nedarva lokale uttalen er i bestemt form /''øynesse/. Sekundært har dette navnet også 

funksjon som bruksnavn. Bruk 7/11 i Lødingen kommune er registrert i matrikkelen med 

skrivemåten Øines, altså en skrivemåte som er forelda etter gjeldende norske rettskriving.  

 

Navnet Øyneset er er nedarva stedsnavn som er verna av § 3 i lov om stadnamn, se ordlyd i 

vedlegget. Det er ikke høve til å bytte ut et nedarva stedsnavn med et navn som ikke har 

tradisjon på stedet. Trass i at det konstruerte poststednavnet har eksistert noen tiår, har det 

ikke slått rot i den muntlige språkbruken lokalt, og slik Kartverket ser det, er bruken av navnet 

Øksneshamn i strid med § 3 i loven. 

 

Skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk er regulert av lov om stadnamn. Hovedregelen er at 

skrivemåten av stedsnavn skal ta utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen, se § 4 i loven. Fra 

1.7.2015 blei loven endra slik at grunneiere sjøl kan fastsette skrivemåten av bruksnavn, se § 

6, andre ledd. Om grunneier ønsker en annen skrivemåte enn som gjelder for naturnavnet 

Øyneset, må grunneier dokumentere at den ønskede skrivemåten har vært i offentlig bruk. 
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Kartverket vedlegger et utfylt skjema som Lødingen kommune kan bruke for å varsle 

grunneieren om at det er reist navnesak.  

 

Lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn har rett til å uttale seg i saka. Det 

samme har Lødingen kommune. Innkomne høringsuttalelser sammen med kommunens egen 

uttalelse skal sendes til Stedsnavntjenesten, post@sprakradet.no. Stedsnavntjenesten skal gi 

råd i saka. 

 

Kommunen plikter å kunngjøre at det er reist navnesak slik at berørte parter får uttale seg. 

Kunngjøringa skal skje i minst to aviser som er alminnelig lest på stedet, eller på annen høvelig 

måte, f.eks. på nettsidene til kommunen. 

 

Ta kontakt om noe er uklart. 

 

 

Vennlig hilsen 

Aud-Kirsti Pedersen 

 

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

 

 

 

Vedlegg: 

Navnesaksskjema 

Bruksnavnskjema 

Kartutsnitt og bilde. 

 

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

Forskrift og rettledning http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-01-592 

 

 

 

Kopi: 

Magne Jenssen, magne.j@live.no 

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 

Statens vegvesen v/ Wenche Sivertsen,  

Wenche.sivertsen@vegvesen.no 
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Kartutsnitt fra Norgeskart.no 

 

 
 

Bruk 7/11, kilde matrikkelen 
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Øksneshamn, kilde Norgeskart.no 

 

 

 
Bilde fra Google Earth Street View 
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