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Oppstart av navnesak 2017/498 – navneleddet Fjellfrøs- i Balsfjord og 
Målselv kommuner 
 
 

 
Kartverket reiser navnesak for å få fastsatt skrivemåten til ei navnegruppe som inneholder navneleddet Fjellfrøs- i 
Balsfjord og Målselv kommuner. Fjellfroskvatn Fiske- og Utmarkslag (FFU) har vendt seg til Kartverket om at skrivemåten 
må endres til Fjellfrosk-, jf. e-post datert 20.09.2015 og brev datert 10.10.2016. Navnesak blir tatt opp for å få avklart en 
offentlig skrivemåte ut fra regelverket i lov om stadnamn. Vi beklager at det har tatt lang tid før saken er blitt sendt ut. 
 
Det blir reist navnesak om alle navn som inngår i den samme navnegruppa som Fjellfrøsvatnet inngår i, se navna på det 
vedlagte navnesaksskjemaet. I tillegg til Fjellfrøs-navna i denne navnegruppa finnes det også noen flere slike navn som 
ikke inngår i den samme navnegruppa. Det er Fjellfrøshaugen (haug), Fjellfrauskbergan (berg), Fjellfrøsskardet - alle i 
Målselv kommune, men som enkeltstående navn. Kartverket har ikke reist navnesak om skrivemåten av disse navna, men 
gjør oppmerksom på at navna finnes. Som vedlegg til saka følger korrespondanse mellom Fjellfroskvatn Fiske- og 
Utmarkslag og Kartverket.  
 
De enkelte navna i saken fremgår av det vedlagte navnesaksskjemaet. I skjemaet er skrivemåtene i offentlig bruk ført inn 
i kolonne 5. Merknader og spørsmål er fylt inn i merknadskolonnen lengst til høyre på skjemaet, og Kartverket ber 
kommunene om å avklare spørsmålene som blir stilt her. To av navna har godkjente parallellnavn på nordsamisk, men 
det blir ikke reist navnesak om skrivemåten av disse navna. Om Sametingets stedsnavntjeneste finner fram til flere 
parallellnavn til de norske navna i saka, kan ev. slike navn tilføyes navnesaka. 
 
For flere opplysninger om navna, dvs. lokalisering, se innsynsløsningen vår for SSR: http://norgeskart.no/ssr/.  
 
 
Normeringsprinsipp av stedsnavn 
Etter § 4 i lov om stadnamn er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen og følge gjeldende 
rettskrivingsprinsipp i norsk for å fastsette skrivemåten til et navn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for 
meningsinnholdet i navnet. I Rettleiing til forskrift om skrivemåten av stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om 
normering av stedsnavn, https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2007-06-01-592. 
  
Lokal høring og kunngjøring 

Kartverket sender med dette navnesaken på lokal høring i Balsfjord og Målselv kommuner.  

 

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvete naturnavn som denne saka inneholder. 

Før det gjøres vedtak, har kommunene og offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten, 
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rett til å uttale seg, og det samme har lokale organisasjoner med et særlig forhold til stedsnavn, 

se § 6, første ledd i lov om stadnamn. Kommunene har ansvaret for å kunngjøre at det er reist 

navnesak, f.eks. ved notis i en lokalavis og på nettsidene sine. Kommunen har også ansvaret for 

å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene. De skal sendes til Stedsnavntjenesten for 

Nord-Norge, Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo (post@sprakradet.no), med kopi til 

Kartverket. Eventuelle uttaleser om de samiske navna skal sendes til Sametingets 

stedsnavntjeneste (samediggi@samediggi.no). Stedsnavntjenestene vil gi tilråding om 

skrivemåte til Kartverket. Ordinær høringsfrist for kommunene er to måneder fra dere mottar 

dette brevet. 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Steinar Vaadal      Aud-Kirsti Pedersen 

fylkeskartsjef       stedsnavnansvarlig 

 

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

 

Mottaker: BALSFJORD KOMMUNE 

MÅLSELV KOMMUNE 

  

 

 

Kopi Sametinget - Sámediggi 

Ardis Ronte Eriksen, Sametinget - Sámediggi 

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 

Fjellfroskvatn fiske og utmarkslag 

 Vedlegg: 

 

Navnesaksskjema 

Kopi av brev fra Fjellfroskvatn Fiske- og Utmarkslag (FFU) av 10.10.2016. 

Kopi av e-poster fra Kartverket og Fjellfroskvatn Fiske- og Utmarkslag 

 
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:  

 

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 

Sametingets stedsnavntjeneste v/Ardis Ronte Eriksen 
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