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Oppstart av namnesak 2015/24 – namn i Stoplan i 
Hustadvika kommune  
 

I 1992 vart Stoplan vedteken skrivemåte for namnet på to holmar i Fræna kommune.  

Namnet på kvar av holmane kom ikkje med i saka. Det er uheldig, ettersom det er nytta ulike 

retningsord i ulike kartseriar og Den norske los: Nørd – Sør og Aust – Vest. 

Statens kartverk reiste namnesak for namna på holmane i 2015, men denne saka stoppa opp. 

Namna er nytta i Den norske los, og ansvarleg for stadnamn her har purra for å få ei avklaring i 

ein e-post som vart vidaresendt til kommunen i e-post 20.8.2020, utan at saka vart løyst.  

 

 
 

Kartverket sender derfor saka ut på høyring i kommunen på nytt, jf. § 8 i lov om stadnamn. Vi 

tar også med dei andre namna som er avleidde av Stoplan  

Saka gjeld da følgande namn (med variantar av skrivemåtar): 

• Sørstoplen - Vest Stoplan – Vestre Stoplan    holme i sjø 

• Nørdstoplen - Aust Stoplan – Austre Stoplan  holme i sjø 

• Stoplesundet      sund i sjø 

• Stoplefluin – Stoplflua     skjær i sjø 

• Stopleleia       sjøstykke 

• Stoplene, Nedre og Stoplene, Øvre    lanterne (Kystverket) 
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Det er Kystverket som fastset namn på lanterner. Når det gjeld skrivemåte, skal dei normalt 

følgje skrivemåten for primærnamnet. Hovudnamnet bør anten vere Stoplan i samsvar med 

vedtaket for holmegruppa, eller det namnet som blir vedtatt for den austre holmen, sidan 

begge lanternene står der.  
 

Lokal høyring 

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av m.a. naturnamn og namn på statlege anlegg. Før 

vi gjør vedtak, har kommunen rett til å uttale seg, og lokale organisasjonar har rett til å uttale 

seg om dei har særleg tilknyting til.  

Etter lova skal skrivemåten fastsetjast med utgangspunkt i den nedervde, lokale forma av 

namnet. Derfor ber vi om at alle som uttalar seg, opplyser kva namn og kva uttale som 

er nytta lokalt, eventuelt ulike namn og uttaleformer viss det er aktuelt.   

 

Bakgrunnsinformasjon 

Fellesnamnet for holmane er Stoplan, og denne skrivemåten vart vedtatt i 1992, men namnet 

på kvar av holmane er uavklart. Den vestre holmen har namnet Sørstoplen på økonomisk kart 

(ØK) frå 1965. Eldre sjøkart har Vest Stoplan og Den norske los har Vestre Stoplan, sjå vedlegg 

til slutt i brevet. Den austre holmen har namnet Nørdstoplen på ØK frå 1965. Eldre sjøkart har 

Aust Stoplan og Den norske los har Austre Stoplan.  

Ansvarleg for namn på sjøkart og i Den norske los har peikt på at Vest- og Auststoplen er 

logiske namn som dei gjerne vil bruke, men etter lova er den lokale namnebruken avgjerande.  

Kartverket har vore i kontakt med to personar i området. Grunneigar Emil Arne Hagen på 94/2 

opplyser at han nyttar Nørdstoplen om den ytre (vestre) av holmane. Det er ulikt bruken i 

kartutsnittet øvst, og han veit at andre seier det som står på kartet. Sjølv nyttar han ikkje noko 

spesielt namn på den austre holmen. Ein annan grunneigar opplyste at ho var innflyttar, men at 

ho var kjend med at bruken kunne variere.  

Andre avleidde namn: Stoplesundet er nytta i alle kjelder. Namnet Stopleleia er tatt inn i 

sentralt stadnamnregister (SSR) frå Den norske los og står no på alle kart. For skjæra er 

Stoplefluin frå sjøkart prioritert form, mens ØK frå 1965 har Stoplflua utan –e- i fugen. 

Lokalkjende må gjerne uttale seg om samansetningsmåten, om dei seier Stoplefluin eller 

Stoppelfluin. Om det siste er tilfellet, kan Stoplfluin og Stoplsundet vere meir i samsvar med 

uttalen.   

 

Normeringsprinsipp  

§ 4 i lov om stadnamn tar opp reglar om skrivemåten av stadnamn. I tillegg til å ta utgangs-

punkt i den lokale uttalen, skal ein som hovudregel følgje  gjeldande rettskrivingsprinsipp. 

Skrivemåten skal vere praktisk og ikkje skygge for meiningsinnhaldet i namnet. Vidare står det 

at skrivemåten av primærnamnet vil normalt vere retningsgivande for skrivemåten av det same 

namnet i andre funksjonar. Her gjeld det først og fremst namnet på det to lanternene.  

 

Vidare saksgang 

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at namnesaka er reist, t.d. ved notis i ei lokalavis og 

på nettsidene sine. I denne saka treng vi informasjon frå folk med god lokalkunnskap, så det er 

bra om kommunen kontaktar lokale ressurspersonar direkte. Kommunen har òg ansvaret for å 

henta inn og samordna dei lokale høyringssvara. Dei skal sendast til Språkrådet, Postboks 1573 

Vika, 0118 Oslo (post@sprakradet.no), med kopi til Kartverket. Språkrådet vil så gi endeleg 

tilråding til Kartverket. Ordinær høyringsfrist for kommunen er to månader frå kommunen får 

dette brevet. 
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For opplysningar om saksgang, kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00. For namnefaglege 

spørsmål, kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50. 

Venleg helsing 

 

Kari Aalvik Buset        Berit Sandnes 

fylkeskartsjef         stadnamnansvarleg 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutinar. 

 

Lenker: Lov om stadnamn 

www.norgeskart.no/ssr/.  

 

 

Kopi John Olav Gautvik, Hustadvika kommune 

SPRÅKRÅDET 

Kystverket Midt-Norge 

Kjetil Wirak, SD - Kart 

   

 

Vedlegg: 

 

Økonomisk kart 1965 
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 Den norske los, bd. 4, s. 195. 2018 

 

 

 
Sjøkart med lanternene 


