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Melding om vedtak i sak 2018-264 Fagernestunnelen og 
Čoalmmitunealla, Narvik kommune 
 

 

 

Kartverket har i dag 22.6.2018 fatta vedtak om skrivemåten Fagernestunnelen som norsk navn 

og Čoalmmitunealla som nordsamisk navn på tunnelen langs E6 i Narvik kommune, se 

kartutsnitt. 

 

 

mailto:post@kartverket.no


 

- 2 - 

 

Skrivemåten Fagernestunnelen har stått på vegskilta som Statens vegvesen har satt opp, men i 

SSR har tunnelnavnet inntil i dag vært ført som Fagernes tunnel med status godkjent. 

Sistnevnte skrivemåte har nå fått status avslått og utgår fra offentlig bruk. 

 

Det nordsamiske parallellnavnet til Fagernes (navn på bydel) er Čoalbmi, som blei fastsatt med 

vedtak 30.8.2016 av Narvik kommune. Siden skrivemåten til primærnavnet er blitt fastsatt i 

navnesak etter lov om stadnamn, har Kartverket gjort vedtak med forenkla saksbehandling om 

det nordsamiske tunnelnavnet, Čoalmmitunealla. Sametingets stedsnavntjeneste har gitt 

tilråding om den vedtatte skrivemåten. 

 

Kunngjøring og klagerett 

§ 9 i forskrift til lov om stadnamn, femte ledd sier at «[v]edkommande kommune skal syte for å 

gjere vedtaket kjent for dei partane i kommunen som har klagerett etter stadnamnlova § 10 

første ledd.  

 

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten av stedsnavn påklages av dem som 

etter § 5 første ledd, a─c har rett til å reise navnesak. Klagefristen er tre uker fra melding om 

vedtaket er kommet fram til mottaker. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig kunngjøring, 

starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort. 

 

En eventuell klage skal sendes til vedtaksorganet som i dette tilfellet er Kartverket. En klage 

skal grunngis, se § 10 i stedsnavnloven. Saksbehandlingsreglene for klagesaker er de samme 

som for stedsnavnsaker generelt, se § 10, fjerde ledd. Om vedtaket blir opprettholdt, skal 

vedtaksorganet sende saka videre til ei klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet. 

De som har klagerett, har rett til å se saksdokumenta som er arkivert hos vedtaksorganet. Det 

er høve til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller at klagen er 

avgjort. 

 

Bruk av vedtatte skriftformer 

Kartverket minner om reglene i lov om stadnamn som sier at offentlige organ plikter å bruke 

vedtatte skrivemåter i tjenesten, jf. § 9, spesielt første setning: «Når skrivemåten av eit 

stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregistret, skal han brukast av eige 

tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd.» Det vil si organ for stat, fylkeskommune og 

kommune og selskap som det offentlige eier fullt ut.  

 

Vennlig hilsen  

 

Finn Ørnes    Aud-Kirsti Pedersen  

Fylkeskartsjef    saksbehandler 

 

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

 

 

Mottaker: NARVIK KOMMUNE 

Steinar Langnes, NARVIK KOMMUNE 
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Kopi Sametinget - Sámediggi 

Ardis Ronte Eriksen, Sametinget - Sámediggi 

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 

Statens vegvesen Region nord 

Kai-Olav Simonsen, Statens vegvesen Region nord 

Jøran Bakkemoen, Statens vegvesen Region nord 

  

 


