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Vedtak i sak 097/2021 Navn på fylkeskommunale anlegg - fv. 7708 - 
Kubbholmleia bru og Røssøystraumen bru - Flakstad kommune   
 
Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen har i fylkesråd 13.04.2021 gjort 
vedtak av navn på to bruer langs fv. 7708 i Flakstad kommune. Det er gjort vedtak på navnene 
Kubbholmleibrua og Røssøystraumbrua. 
 
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». 
 
For ytterligere begrunnelse vises det til vedlagte vedtak 
 
Kunngjøring 
 
Flakstad 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 
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. 
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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  
prosjektleder  
 Jøran Kåringen Bakkemoen 
 rådgiver vegforvaltning 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
Kopi til:     
Språkrådet  Postboks 1573 Vika 0118 OSLO 
Statens kartverk  Postboks 600 Sentrum 3507 HØNEFOSS 

 
 

 
  


