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Oppstart av navnesak 2017/35 i Melhus kommune

I samband med adressering i Melhus har Stedsnavntjenesten for Midt - Norge bedt Kartverket
om å reise navnesak på skrivemåten av et gårdsnavn i kommunen. Det gjelder gårdsnavnet til
gårdsnummer 165, som har den offisielle skrivemåten Trotland i Sentralt sted snavnregister.
Formålet med navnesaken er å fastsette skrivemåte av gårdsnavnet. Det som skal avgjøres, er
helst om det skal være enkel - eller do b belkonsonant i Trot(t) - .

Det er Kartverket som er vedtaksorgan for tradisjonelle gårds - og bruksnavn og natur navn.
Kartverket reiser nå navnesak på dette gårdsnavnet med avleda navn.

Gårdsnavnet er bruksnavn eller del av bruksnavn til disse eiendommene:
Bruksnummer 1, Trotland
Bruksnummer 2, Trotland eller Trotlandsgjerdet
Bruksnummer 3, Trotland skog
Bruksn ummer 7, Trotlandsmoen eller Moen
Bruksnummer 11, Trotland eller Trotlandsmyran

Stedsnavnloven sier at skrivemåten av primærnavn som hovedregel vil være retningsgivende
for skrivemåten av navn som er avledet av primærnavnet. Gårdsnavnet er primært i forho ld til
bruksnavn når bruksnavnet kommer av gårdsnavnet. Vedtak om skrivemåten av gårdsnavnet
kan derfor bli avgjørende for vedtak om skrivemåte av bruksnavn som kommer av gårdsnavnet.

Andre avleda navn som blir med i navnesaken, er:
Trotlandshaugen (haug)
Trotlandsslættet (slætte, utslått)

Navnesaken starter med høringsrunde i kommunen. I høringsrunden har kommunen rett til å
uttale seg om skrivemåten. Eiere og festere har rett til å uttale seg om skrivemåten av
gårdsnavn/ bruksnavn, og lokale organisasj oner har rett til å uttale seg om navn de har særlig
tilknytning til. Også enkeltpersoner som har kjennskap til navn i navnesaken og synspunkt på
skrivemåten, kan uttale seg i høringsrunden. Før det blir gjort vedtak skal Stedsnavntjenesten
for Midt - Norge gi råd om skrivemåte.

Etter endring av stedsnavnloven med virkning fra 1. juli 2015 har grunneier rett til å bestemme
skrivemåten av eget bruksnavn, forutsatt at grunneier kan dokumentere at denne skrivemåten
har vært i offentlig bruk (på offentlig kart, på skilt, i matrikkel, skjøte eller lignende). Det er
fortsatt Statens kartverk som formelt vedtar skrivemåten. Men dersom grunneier ønsker en
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bestemt skrivemåte, kan han/hun gjøre krav på denne skrivemåten overfor Kartverket, og
legge ved dokumentasjon s om viser at denne skrivemåten har vært i offentlig bruk.

Det er kommunen som skal kunngjøre at navnesak er reist; i to aviser som blir lest på stedet,
eller på annen høvelig måte. Saker som gjelder gårds - og bruksnavn skal eier eller fester
få tilsendt direkte fra kommunen. Kommunen har også ansvaret for å innhente og
samordne lokale høringsuttalelser. Høringsuttalelsene sendes til Stedsnavntjenesten for Midt -
Norge, Språkrådet , Postboks 8107 Dep, 0032 OSLO , med kopi til Kartverket. Ordinær
høringsfrist f or kommunen er 2 måneder fra mottak av dette brevet.

Med vennlig hilsen

Lars Mardal
fylkeskartsjef Nils Jørgen Gaasvik

stedsnavnansvarlig

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