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Vedtak i navnesak 2018/237 Del 1 – Styggedalen/Styggdal og
Styggdalskrysset i Ringerike kommune

Kartverket Oslo har i dag gjort vedtak om skrivemåtene av følgende stedsnavn i Ringerike
kommune:
Styggdalen (dal)
Styggdalsbrua (bru)
Styggdalskrysset (vegkryss)
Styggdalsbakken (bakke)

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Bakgrunn
I forbindelse med adressering i Ringerike kommune, reiste Kartverket navnesak for noen
stedsnavn. Kartverket benyttet samtidig anledningen til å ta med noen andre navn i saken.
Saken for stedsnavnet Styggedalen/Styggdal og Styggdalskrysset ble reist for å få fastsatt én
skrivemåte for offentlig bruk.

Juridisk grunnlag
Ved fastsetting av skrivemåten av stedsnavn er hovedregelen at det skal tas utgangspunkt i
den nedarvede lokale uttalen, og at navnet skal normeres etter gjeldende rettskrivingsprinsipp i
norsk, jf. § 4 første ledd i lov om stadnamn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for
meningsinnholdet i navnet, jf. § 1 første ledd. I utfyllande reglar om skrivemåten av norske
stadnamn , jf. § 14 i forskrift om stadnamn, er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan
stedsnavn skal normeres. I tillegg må det tas hensyn til det som er registrert i Sentralt
stedsnavnregister (SSR) fra før, normeringspraksisen i området og skrifttradisjonen for navnet
saken gjelder. Lokale ønsker fra de som har uttalerett skal også spille inn.

Uttale og skrifttradisjon
Herredsregi steret fører opp uttalene /stygg` dæ: / (1946) og /sty` ggda: / (1951) med
tostavings - tonelag. Økonomisk kartverk bruker Styggedalsbakken som skrivemåte på bakken.
Navna forekommer ikke i kartseriene gradteigskart, rektangelkart eller i Norge 1: 50 000.
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Høringssvar og tilråding
I tråd med § 8 i lov om stadnamn har Kartverket sendt saken til uttalelse og kunngjøring i
Ringerike kommune i brev datert 04.07.2018.

Gunnar Berntsen uttaler i brev datert 27.08.2018 at han, foreldre, bestefar og sambygdinger
al ltid har brukt Styggdalen og Styggdalsbakken . Han mener derfor at brua og krysset følgelig
bør kalles Styggdalsbrua og Styggdalskrysset .

Tonny Stenheim og Guro Kathrine Berntsen, eiere av gnr. 76/7 og 76/10, som grenser mot
Styggedalen/Styggdal , er av sam me oppfatning som Gunnar Berntsen, og skriver at det er
Styggdalen som til alle tider er brukt blant beboere i Pålsgården og blant sambygdinger.

Kommunen støtter de to innspillene om skrivemåtene Styggdal/Styggdalen , Styggdalsbrua ,
Styggdalskrysset og St yggdalsbakken i samsvar med de innkomne høringsuttalelsene, jf. brev
datert 09.10.2018. Stedsnavntjenesten tilrår skrivemåtene Styggdalen , Styggdalsbrua ,
Styggdalskrysset og Styggdalsbakken basert på uttaleopplysningene fra Herredsregisteret og
lokale ønsk er, jf. brev datert 22.10.2018.

Vurdering
Vi viser til avsnittet om juridisk grunnlag ovenfor. Både skrivemåten Styggedal i ubestemt form,
som i hovedsak har vært brukt av Statens vegvesen om brua, og skrivemåten Stygge - , med
bindevokal - e - , skiller seg ut fra den lokale uttalen. I punkt 2 i de utfyllende reglene står det
følgende om grammatisk ending i stedsnavn: Bruken av grammatisk kjønn, eintals - eller
fleirtalsform, bunden eller ubunden form skal som hovudregel rette seg etter den ned ervde
lokale uttalen . Videre står det i punkt 6 at [e]in bør nytte den samansetjingsmåten som
samsvarar med dialektuttalen. Både uttaleopplysningene fra Herredsregisteret og
høringsuttalelsene fra Gunnar Berntsen, Tonny Stenheim og Guro Kathrine Be r ntsen v iser at
navnet uttales i bestemt form og uten bindevokal - e - . Vi fastsetter derfor skrivemåten
Styggdalen , jf. § 4 første ledd i lov om stadnamn og punkt 2 og 6 i utfyllande reglar om
skrivemåten av norske stadnamn.

De sammensatte navna Styggdalsbrua, Sty ggdalskrysset og Styggdalsbakken fas tsettes med
sammensetningsfuge - s - før etterleddet i samsvar med uttaleopplysninger, skrifttradisjon,
lokale ønsker og Stedsnavntjenestens tilråding, jf. punkt 6 i de utfyllende reglene.

Kunngjøring
Kommunen skal sørge for at vedtaket gjøres kjent for de partene i kommunen som har
klagerett etter § 12 første ledd i loven, og som ikke er adressater i dette brevet, jf. § 9 i
forskrift om stadnamn.

Bruk av vedtatte skrivemåter
Vi vil minne om reglene i stedsnavnloven om p likt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf. § 11,
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 tred je ledd. Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt
selskaper som det offentlige eier fullt ut.

Vi presiserer at lov om stadnamn regulerer offentlig bruk av stedsnavn. Privatpersoner og
bedrifter som ikke er heleide av det offentlige, er d erfor 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. Dersom dette vedtaket blir stående uten at det blir påklaget, legger vi derfor til
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grunn at kommunen vedtar samme skrivemåten i ev. adressenavn og adressetilleggsnavn der
navnet blir brukt.

Kommunen sender relaterte adressenavnvedtak til Kartverket på vanlig måte, slik at vi kan
le gge navna inn i Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Klage
Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av de m 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. forvaltningsloven § 29. Dersom
denne meldinga 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.

Eventuell klage skal sendes til Statens kartverk med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis,
og grunngivingen 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 Kartverket saken videre til ei særskilt
klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet.

Vennlig hilsen

Tor Ivar S. Majercsik Linn Winnæss - Karlsen
fylkeskartsjef saksbehandler stedsnavn

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

Kopi SPRÅKRÅDET
BANE NOR SF
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
STATENS VEGVESEN
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