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Høringsbrev - navnesak 2019/278 - Langbakken

Statens kartverk har reist navnesak for å avklare skrivemåten til stedsnavnet Langbakkene i Lyngdal
kommune. Stedet ligger sør for Gitlevåg - det vises til kart lenger nede. Bakgrunnen for navnesaken er
at navnekomiteen i Lyngdal kommune har foreslått å gi beboere/hytteeiere adressen Langbakken.
Siden det registrerte navnet ikke samsvarer med navnekomiteens forslag til skrivemåte, reiser
kartverket navnesak for å avklare hva skrivemåten skal være for dette stedet.
Ulike alternativer til skrivemåte:





Langbakken (navnekomiteens forslag til skrivemåte)
Langbakkan
Langbakkane
Langbakkene (registrert skrivemåte i dag)

Spørsmålet dreier seg om to forhold;
 Skal navnet skrives i entall? I så fall vil det kun være ett alternativ; Langbakken
 Skal navnet skrives i flertall? I så fall, hvilke av de tre alternativene skal man da bruke som
skrivemåte?

Besøksadresse:
Prost Birkelandsgt 4
4580 Lyngdal
Postadresse:
Postboks 353
4577 Lyngdal

Bankgiro: 3201 56 02421
Org. nr: 946 485 764
Tel: +47 38 33 40 00
Fax: +47 38 33 40 01
E-post:
post@lyngdal.kommune.no

Side 2

Høring:
Kartverket har vedtaksrett på skrivemåten til det aktuelle stedsnavnet. Før det gjøres vedtak, har
kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og
lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.
Da det aktuelle stedsnavnet ikke er et gårds-, eller bruksnavn vil ingen grunneiere bli kontaktet
direkte, men alle gis med dette anledning til å uttale seg.
Når kommunen sender sin innstilling til kartverket vil alle høringsinnspill tas med. Kommunen ber
spesielt om innspill til hvordan navnet i dag uttales av lokalbefolkningen.
Innspill til skrivemåte og opplysninger om lokal uttale sendes til post@lyngdal.kommune.no.
Kontaktperson:
Jan Seland, epost: jan.seland@lyngdal.kommune.no, telefon: 40414610
Høringsfrist:
30. oktober 2019

Med hilsen
Jan Seland
Kultursjef

