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Omgjøringsvedtak i klagesak 2021/65–67 – Hauli i Farsund kommune 
 

Statens kartverk har i dag gjort vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Farsund 

kommune: 

• Hauli (bruk 136/8) 

• Vestre Hauli (bruk 136/18) 

• Hauli (bruk 136/26) 

 

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

 

Bakgrunn 

Kartverket gjorde den 14.12.2020 vedtak om skrivemåtene Haugli (bruk 136/8), Vestre Haugli 

(bruk 136/18) og Haugli (bruk 136/26) i navnesak 2020/463. Vedtaket ble påklaget i brev 

datert 06.01.2021 av kommunen som ønsker skrivemåten Hauli. I brevet fra kommunen står 

det at «[…] Eierne ønsker Hauli. At skrivemåten ligger innenfor regelverket blir en 

definisjonssak. Bruk av dialektord i skriftspråket er noe det er åpnet for i det senere årene. […] 

Som Kartverket påpeker i vedtaksbrevet er den lokale uttalen «Hauli». Det har den vært så 

lenge folk kan huske. […] Mest sannsynlig stammer «hau» fra «haug». I dialekten i området, 

gamle Herad herred, uttales ikke –g’en i ordet «haug». De fleste forstår hva ordet henviser til.» 

[…] «Hauli» har vært brukt om stedet i generasjoner og det brukes av de som bor i området i 

dag. Det er svært godt innarbeidet. Haugli derimot, har aldri vært brukt.» I tillegg viser 

kommunen til at det allerede finnes et området som heter Hauglia, og mener det ville være 

uheldig med nesten to like stedsnavn innenfor samme kommune. 

 

Kartverket sendte saken til ny uttalelse og kunngjøring i Farsund kommune i brev datert 

01.02.2021. Det er ikke kommet inn noen nye innspill i høringsrunden. I brev datert 

03.03.2021 skriver kommunen følgende «Farsund kommune viser til tidligere innsendte 

uttalelser fra grunneiere som er klare på at navnet er Hauli. Hauli i gamle Herad kommune 

uttales ikke med «g» slik Kartverket har vedtatt. Det har det heller ikke gjort i tidligere tider 

ifølge lokalhistoriske forening.» Kommunen viser samtidig til unntaksbestemmelsen i § 4 og ber 

om at navnet endres fra Haugli til Hauli. I første runde uttalte også både Åsveig Pestalozzi (eier 

av bruk 136/18) og Maria Fuglestad (eier av bruk 136/26) at de ønsker skrivemåten Hauli. 

Herad Historielag skrev at de mener at det er Hauli som har vært i brukt blant lokalbefolkningen 

fra gammelt av. 
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Språkrådet har gitt ny tilråding i brev datert 24.03.2021, men viser også til den opprinnelige 

tilrådingen i brev datert 04.12.2020. I den nye tilrådingen skriver Språkrådet at «Siden 

kommunen ønsker en skrivemåte som ikke er i samsvar med rettskrivingen, må saken vurderes 

etter unntaksregelen i stedsnavnloven.» Videre går Språkrådet grundig igjennom de ulike 

momentene som er listet opp og kommentert i proposisjonen. I tillegg skriver Språkrådet at 

«Kommunen argumenterer med at den vedtatte skrivemåten Haugli blir for likt det eksisterende 

adressenavnet Hauglia et annet sted i kommunen, slik at vedtaket kan føre til forveksling av 

disse navnene. Vi mener dette argumentet ikke er relevant i saken, og at kommunen her 

blander sammen adressenavn og andre typer stedsnavn.» Språkrådet står primært ved sin 

forrige tilråding i saken, Haugli, i samsvar med rettskrivingen, men åpner sekundært for 

skrivemåten Hauli i samsvar med lokale ønsker og de skriftlige beleggene som finnes. De 

skriver at «Vi ber Kartverket finne ut hvilken skrivemåte som ble brukt da brukene ble utskilt og 

navnsatt, og dersom skrivemåten Hauli da ble brukt, vil det være et ytterligere argument for 

denne skrivemåten. I så fall vil Hauli være vår primære tilråding.» 

 

Rettslig grunnlag 

Når skrivemåten av et stedsnavn skal fastsettes for offentlig bruk, er hovedregelen at det skal 

tas utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av navnet. Skrivemåten skal følge gjeldende 

rettskrivingsprinsipper for norsk, jf. § 4 første ledd i loven. Skrivemåten skal være praktisk og 

ikke skygge for meningsinnholdet i navnet, jf. § 1 første ledd.  

 

I utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om 

hvordan stedsnavn skal normeres. 

 

I tillegg må det tas hensyn til normeringspraksisen i området og skrifttradisjonen for navnet 

saken gjelder, og hva som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra før. Lokale ønsker 

fra dem som har uttalerett, skal også spille inn. Det skal legges særlig vekt på ønsket til eieren 

når saken gjelder bruksnavn, og skrivemåten som eieren ønsker, ligger innenfor regelverket. 

 

Uttale og skrifttradisjon 

Bruksnavna er ikke registrert verken i Norske Gaardnavne, herredsregisteret eller 

bustadnavnarkivet. I den opprinnelige tilrådingen fra Språkrådet går det fram at «Lederen i 

historielaget har i telefonsamtale bekreftet uttalen /hauli/.»  

 

Skrivemåten Hauli er brukt om bnr. 8 i økonomisk kartverk fra 1966 og i matrikkelutkastet fra 

1950. Da eiendommene ble etablert ble navna skrevet henholdsvis Hauli (bnr. 8), Vestre Hauli I 

(bnr. 18) og Hauli III (bnr. 26). 

 

I bygdeboka Herad: bygda mellom fjorder og fjell fra 1977 er navnet Haueli nevnt under gnr. 

11 i Herad. I tillegg er navnet Houelie nevnt blant flere navn i utskiftninger fra 1770. På side 

300 er navnet også nevnt i forbindelse med hytteutbygging, hvor det går fram at «Ellers er det 

kommet en rekke hytter på Sande i de senere år. […] De fleste hyttene er kommet i Haueli og 

videre lang fjorden. På sletta i Haueli stod før et hus på bygsla grunn under bnr. 4. Det ble 

revet omkring 1900 og flytta til Farsund. I Haueli bygde Bent Andreassen fra Gjersdal, f. 1883, 

hus like før krigen.» 

 

Kartverkets vurdering 

Kartverket vedtok i første runde skrivemåten Haugli i primærfunksjonen i samsvar med 

gjeldende rettskriving og Språkrådets tilråding. 

 

Etter en nærmere gjennomgang av flere tinglyste dokumenter for eiendommene i Farsund 

kommune kan vi se at skrivemåten Hauli er brukt i en skylddeling for gnr. 136 bnr. 8 (tinglyst 

17.12.1938), Vestre Hauli I er brukt i en skylddeling for gnr. 136 bnr. 18 (tinglyst 15.11.1965) 

og Hauli III er brukt i et målebrev for gnr. 136 bnr. 26 (tinglyst 07.06.1970). 
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I det opprinnelige vedtaket ble unntaksbestemmelsen i § 4 andre ledd vurdert, men ikke tatt i 

bruk. Men på bakgrunn av de nye skriftlige beleggene og det sterke lokale ønsket om 

skrivemåten Hauli, finner vi grunnlag for å vurdere unntaksregelen på nytt. Bestemmelsen i § 4 

andre ledd i lov om stadnamn har følgende ordlyd «Har skrivemåten vore lenge i bruk og er vel 

kjend og innarbeidd, kan ein fråvike gjeldande rettskriving og rettskrivingsprinsipp.» 

 

Navnets meningsinnhold er ett av momentene som skal vurderes ved bruk av 

unntaksbestemmelsen. Det skal vurderes om skrivemåten bidrar til å skjule meningsinnholdet. 

Vi skrev i det opprinnelige vedtaket at en skrivemåte uten –g, vil kunne bidra til å skjule 

betydningen av navnet, der førsteleddet utvilsomt er ordet haug, som er et vanlig ord i norske 

stedsnavn. Vanlige ord i språket skal som hovedregel skrives i samsvar med vanlig rettskriving, 

slik at de er gjenkjennelige. Kartverket står fortsatt ved denne uttalelsen. Jf. at Språkrådet 

skriver i sin nye tilråding at «Om skrivemåten Hauli kan sies å skjule meningsinnholdet «i stor 

grad», er usikkert, men betydningen av navnet kommer tydeligere frem med skrivemåten 

Haugli.»  

 

Videre skal det vurderes om skrivemåten vil endre den lokale uttalen av navnet. Lederen i 

historielaget bekrefter uttalen /hauli/ i en telefonsamtale med Språkrådet og kommunen viser 

også til at g-en ikke uttales i dialekten i område, jf. ovenfor. Kartverket mener derfor fortsatt at 

skrivemåtene Haugli og Hauli trolig vil bli uttalt likt i den lokale uttalen.  

 

Samme sted står det at for at en skrivemåte skal regnes å ha vært "lenge i bruk" og 

"innarbeidd", skal det vektlegges om skrivemåten har hatt en lang og dominerende 

skrifttradisjon, helst på kart og i matrikler. Som vi skrev i det opprinnelige vedtaket er 

skrivemåten Hauli (bnr. 8) brukt gjennomgående både på økonomisk kartverk, i 

matrikkelutkastet fra 1950 og dagens matrikkel. Språkrådet skriver i sin nye tilråding at «[…] 

Siden dette etter alt å dømme er ganske nye bruksnavn, vil det også være av betydning når det 

enkelte bruk ble opprettet, og hvilke navn som da ble gitt.» Etter en gjennomgang av flere 

tinglyste dokumenter finner vi at skrivemåten Hauli er brukt gjennomgående for eiendommene, 

jf. ovenfor. Det er også lokal tilslutning og identitet knyttet til skrivemåten Hauli. I tillegg 

vektlegges det at alle som har uttalt seg i saken har sterke ønsker om å beholde skrivemåten 

Hauli, og Kartverket velger også å legge særskilt vekt på hjemmelshavernes ønske i denne 

saken. 

 

Kartverket vurderer at det er godt nok grunnlag for å kunne anvende unntaksbestemmelsen i 

lovens § 4 andre ledd og imøtekomme klagerne ønske, da Hauli anses å ha vært lenge i bruk, 

er vel kjent og innarbeidd, samt at skrivemåten trolig ikke vil endre den lokale uttalen. 

 

Kartverket fastsetter på dette grunnlag skrivemåten Hauli i samsvar med lokale ønsker, 

skrifttradisjonen, den oppgitte uttalen og Språkrådets tilråding, jf. § 4 andre ledd i lov om 

stadnamn. Når det gjelder bruk av variasjonstillegg for bruk 136/18 fastsettes også Vestre i 

samsvar med bruken i dagens matrikkel.  

 

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. 

 

Når vedtaket gjelder skrivemåten av bruksnavn, skal kommunen sende melding om vedtaket 

direkte til eierne av bruket. 
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Bruk av vedtatte skrivemåter 

Vi vil minne om reglene i stedsnavnloven om plikt 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 tredje 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 derfor 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 påklagd, legger vi derfor til 

grunn at kommunen vedtar samme skrivemåten i ev. adressenavn og adressetilleggsnavn der 

navnet blir brukt. 

 

Når det er gjort vedtak om adressenavn, adressetilleggsnavn og kretsnavn (grunn-, valg-, 

skolekrets og kirkesokn), skal den vedtatte skrivemåten legges inn i matrikkelen, og 

adressenavn i SSR vil bli oppdatert fra matrikkelen. Vedtak om adressenavn skal fortsatt sendes 

til bl.a. Kartverket, jf. § 9 fjerde ledd i forskrift om stadnamn. 

 

Kartverket fører den vedtatte skrivemåten av bruksnavn i SSR, og skrivemåten hentes inn i 

matrikkelen derifra. 

 

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 Kartverket 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 Kartverket saken videre til klagenemnda for 

stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lars Fredrik Gyland       Linn Winnæss-Karlsen 

fylkeskartsjef        saksbehandler stedsnavn 

                                                                                             

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

 

Lenker: Lov om stadnamn  
Forskrift om stadnamn 

Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn 

 

Vedlegg: 1. Vedtak i navnsak 2020/463 – Haugli i Farsund kommune 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638
https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/utfyllande-reglar-om-skrivematen-av-norske-stadnamn/
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  2. Klage i navnesak fra kommunen 

  3. Oppstart av klagesak 2021/65–97 – Haugli/Hauli i Farsund kommune 

  4. Nye høringsinnspill fra Farsund kommune 

  5. Ny tilråding i saken fra Språkrådet 

 

 

Kopi Lars Fredrik Gyland, LD - FKK Kristiansand  (LK2KRI) 

Maria Ellingsen, LD - FKK Kristiansand  (LK2KRI) 

SPRÅKRÅDET 
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