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Fylkesrådet 13.04.2021 

 

Navn på fylkeskommunale anlegg - fv. 7708 - Kubbholmleia bru og Røssøystraumen bru - 

Flakstad kommune 

 

Sammendrag 

Fylkeskommunen ønsker å sette opp nye stedsnavnskilt ved to vegbruer i Flakstad 
kommune. 

Fylkesvegbruene over Røssøystraumen og Kubbholmleia langs fv. 7708 i Flakstad 
kommune, har ikke godkjent skrivemåte i sentralt stedsnavnregister. Statens kartverk har 
godkjent stedsnavnene «Røssøystraumen» og «Kubbholmleia» som primærnavn, og før 
stedsnavnskilt kan settes opp skal fylkeskommunen som vedtaksorgan gjøre vedtak om 
navn på bruene. 

I saken foreslås det at navnet på bruene blir Røssøystraumbrua og Kubbholmleibrua. 

Bakgrunn 

Nordland fylkeskommune er vedtaksorgan for navn på bruer langs fylkesveger, og 
fylkeskommunen har satt opp stedsnavnskilt ved bruene uten at det foreligger et godkjent 
vedtak for navn på bruene. 

Statens kartverk er vedtaksmyndighet for naturnavn og derav navn på sund i sjø. 
Kartverket har med hjemmel i lov om stadnamn vedtatt navnene «Røssøystraumen» og 
«Kubbholmleia». 

Problemstilling 

Stedsnavnene er en viktig del av landets kulturarv. Fylkeskommunen har et særlig ansvar 
for å forvalte denne kulturarven ved bruken av stedsnavn på offentlige trafikkskilt. 
Vegvisningsskiltene er særlig iøynefallende og viktige formidlere av stedsnavn. 

Skrivemåten for stedsnavn fastsettes etter regler gitt i stadnamnlova med forskrifter. Loven 
og forskriftene gir også regler for saksbehandlingen. Når skrivemåten er fastsatt, skal 
denne brukes for det aktuelle stedsnavn. Disse regler gjelder også for stedsnavn som 
benyttes på vegvisningsskilt, og skal benyttes ved behandling av denne type saker. 
Elementer som for eksempel bruer, tunneler, rasteplasser, holdeplasser og store vegkryss 
kan det gis navn på. 

Hvis fylkeskommunen vil navnsette slike elementer, skal prosedyre i henhold til 
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stadnamnlova med tilhørende forskrift følges. Nye stedsnavn skal meldes inn til 
stadnamnregisteret, og navn som ikke er registrert der, skal vanligvis ikke benyttes på 
vegvisningsskilt. For riksveger er Statens kartverk vedtaksmyndighet fra 1. aug. 2006. For 
fylkesveger er det fylkeskommunen som er vedtaksmyndighet. 

Når Statens kartverk gjør vedtak skal Nordland fylkeskommunen følge reglene i 
stadnamnlova, og har en plikt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf. § 11, første setning som 
har denne ordlyden: «Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne 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.  

Offentlig bruk av stedsnavn er med på å ta vare på navna som kulturminner og medvirker 
til kjennskap og aktiv bruk av navna, se lov om stadnamns formålsparagraf 1 første ledd. 
Paragrafen (andre ledd) sier også at loven skal sikre hensynet til samiske stedsnavn i 
samsvar med nasjonalt lovverk og konvensjoner. Lov om stadnamn regulerer offentlig bruk 
av stedsnavn. Privatpersoner og bedrifter som ikke er heleide av det offentlige, er derfor 
ikke pålagt å følge vedtatte skrivemåter. 

Når det samme navnet er brukt om ulike navneobjekter på samme sted, skal skrivemåten i 
primærfunksjonen som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten i de andre 
funksjonene. Når dette vedtaket blir stående uten at det blir påklagd, legges det derfor til 
grunn at de øvrige offentlige organ nevnt ovenfor fastsetter skrivemåter for de andre 
funksjonene som navnet har, se lov om stadnamn § 1 tredje ledd og § 7 første og andre 
ledd. 

Drøfting 

Statens vegvesens håndbok N300 er gitt med hjemmel i skiltforskriften § 35, jf. 
Vegtrafikkloven § 5. Håndbok N300 del 4a anfører at «ved all utskifting av gamle 
vegvisningsskilt og oppsetting av nye skilt skal det kontrolleres om skrivemåten av 
visningsmålene er i samsvar med reglene i stadnamnlova. Den viktigste kilden er sentralt 
stedsnavnregister ved Statens kartverk». 

Fylkeskommunen har vært i dialog med Statens kartverk v/stedsnavnansvarlig i Nord-
Norge som bekrefter at det ikke finnes et offisielt navn på bruene, men at primærnavnet 
finnes. Det er da Språkrådet som skal gi råd om skrivemåten. Vedlagt saken ligger 
tilrådning fra Språkrådet, som tilrår navene «Kubbholmleibrua» og «Røssøystraumbrua». 

 

Fylkesrådens vurdering 

Fylkesrådet skal vurdere navnet på to bruer i Flakstad kommune langs fv. 7708. 
Fylkesrådet følger tilrådning fra Språkrådet og navnene skal være Kubbholmleibrua og 
Røssøystraumbrua.  

 

Medvirkning 

I samråd med fylkestingets kontor er det bestemt at dette ikke er en sak for 
medvirkningsrådene. 
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Konsekvenser 

Kostnadene til oppsetting av nye trafikkskilt med offisielt stedsnavn vil tas over det 
ordinære driftsbudsjettet på fylkesveg. 

Det er viktig at Nordland fylkeskommune som offentlig organ implementerer vedtatte 
stedsnavn i all sin saksbehandling og kommunikasjon. Dette gjelder for alle navnevedtak 
som fattes. 

Vedtakskompetanse 

Det vises til Fylkestingssak 31/2020 «Reglement for delegering av myndighet fra 
fylkestinget», hvor det i reglementets punkt 3.18 fremgår at fylkesrådet har myndighet til å 
vedta navn og skrivemåte på fylkeskommunale anlegg o.l. 

Klagerett 

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. forvaltningslovens § 29. Dersom meldingen skjer ved 
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 grunngivningen 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 ei særskilt klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak 

Nordland fylkeskommune vedtar navnene «Røssøystraumbrua» og «Kubbholmleibrua» på 
bruer langs fv. 7708 i Flakstad kommune. 

Bodø den 10.03.2021 
Bent-Joacim Bentzen 
fylkesråd for transport og infrastruktur 
sign  
 

 

13.04.2021 Fylkesrådet 

FRÅD-097/2021 

 

Vedtak 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedlegg: 

 

Tittel DokID 
navn på bruer i Flakstad kommune 44572 
Kubholmenleia bru og Røssøystraumen bru - tilråding 34100 
E post 34101 
Ber om tilrådning på navn på to bruer langs fv. 7708 - Flakstad 
kommune 

21431 

 

 

 


