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Vedtak i navnesak 2021/200 – Selvågen – Haugesund kommune 

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

kommune: 

• Selvågen (vik i sjø) 

 

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

 

Bakgrunn 

I samband med adressering i Haugesund kommune tok Språkrådet opp navnesak for naturnavnet 

Selvågen/Seilvågen/Sellvågen, jf. to brev datert 13.11.2020. Saken ble tatt opp for å få avklart riktig 

skrivemåte for offentlig bruk. Kartverket sendte saken ut på lokal høring til kommunen 29.04.2021, og 

kommunen kunngjorde saken lokalt. Språkrådet gav tilråding i et brev datert 03.02.2022. 

 

Rettslig grunnlag 

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

i den nedarvede, lokale uttalen av navnet. Skrivemåten skal følge gjeldende rettskrivingsprinsipper i 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. 

 

Skrivemåten av slektsnavn skal ikke påvirke skrivemåten av stedsnavn. Vedtak som gjelder skrivemåten av 

stedsnavn, får heller ikke følger for skrivemåten av slektsnavn. 

 

Uttale 

I samband med høringsrunden for adressenavnet Selvågen, fikk Haugesund kommune inn et innspill om 

skrivemåten, der en lokal grunneier opplyste at lokal uttale av navnet er Seilvågen. I en lokal navnesamling fra 

1985, der stedsnavna er skrevet dialektnært, er navnet skrevet Sellvågen. Navnet har der følgende merknad: «I 

utskiftning av 1899 er skrev[e] Selvågen. Seinare har det vore skreve Seilvågen. Vågen grunnar seg av inn i 

botnen, og høver og jaga sel (kobb) med manngard på grunn. Sermerkt er namnet på ein liten holm 

Kjeringestodl, eit smalt sund til fastlandet. Kjeringane kunne her sitja og skimta og skrema selen.» 
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Skrifttradisjon 

I et kommunalt økonomisk kartverkskart fra 1958 er navnet skrevet Seilvågen. Navnet er skrevet Selvågen på 

økonomisk kartverk fra 1970, og Selvågen er siden brukt i FKB-kart. 

 

Høringssvar 

Det kom ingen høringssvar i forbindelse med navnesaken for naturnavnet. I samband med høringsrunden for 

adressenavnet Selvågen fikk Haugesund kommune inn et innspill om skrivemåten av Selvågen, der en lokal 

grunneier opplyste at lokal uttale av navnet er Seilvågen. 

 

Tilråding 

I en tilråding fra 28.09.2020 om adressenavnet skrev Språkrådet at det var tilrådelig å bruke Selvågen som 

adressenavn ved stedet, og de hadde ingen merknader til skrivemåten, som stod som eneste godkjente 

skrivemåte for naturnavnet i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Da de fikk opplysningen fra kommunen om at 

en lokal grunneier oppga uttalen Seilvågen, reiste de likevel navnesak for naturnavnet for å avklare 

skrivemåten. I saken om naturnavnet skriver Språkrådet i tilrådingen datert 03.02.2022 bl.a. følgende:  

 

Det er verdt å merkja seg det som står her om at namnet vart skrive Selvågen i 1899 og at namnet «[s]einare 

har [..] vore skreve Seilvågen». Dette kan tyda på at det i det aktuelle området – det vil seia nordre delen av 

Haugesund kommune – har danna seg ei førestilling om at førelekken i namnet heng saman med substantivet 

seil / segl og at einkvan difor har meint at namnet burde skrivast Seilvågen. Det er grunn til å tru at denne 

skrivemåten kan ha påverka den munnlege namnebruken i den krinsen der vågen er kjend. Vågen ligg i eit 

opphavleg bygdemålsprega område der det då er sagt eit «segl» (/’seg,l/) i staden for «seil», men 

bymålsforma «seil» har venteleg fått eit visst innpass i seinare tid. 

 

Det bør nemnast i denne saka at det i ein del tilfelle er slik at namnelekken «Sell-» heng saman med 

trenemninga selje (f.). Her kan ein blant anna sjå det som står på side 360 i band 11 i bokverket Norske 

Gaardnavne om gardsnamnet Selvik i Bergen kommune. 

 

Me finn det mest tilrådeleg å la det namnet me har føre oss i denne saka, bli skrive med den talemålsnære 

forma Sellvågen. Det må seiast å vera noko usikkert kva namnet tyder. Difor vil det vera uheldig å la namnet 

blir skrive anten Selvågen eller Seilvågen (eventuelt Seglvågen) i offentleg samanheng. Største fordelen med 

skrivemåten Sell- er at han ikkje gir kopling til ei særskild tolking. Denne skrivemåten vil i tillegg stimulera til 

ei vidareføring av den nedarva uttalen med kort vokal i førelekken. 

 

Vurdering 

Det finnes en dokumentert tradisjon om at dette navnet har sammenheng med lokal fangst av sel (kobbe), jf. 

det vi har gjengitt under Uttale ovenfor. Det er dermed stor sannsynlighet for at ordet sel m. ‘kobbe, 

sjøpattedyr av ordenen Pinnipedia’ faktisk er opphav til forleddet i dette navnet, selv om det reint språklig sett 

også kunne komme av ordet sel n. ‘stølshus’ eller trenavnet selje f., jf. gardsnavnet Selvik i Bergen, som 

Språkrådet viser til. Gardsnavn tilhører imidlertid generelt sett en eldre klasse av stedsnavn enn naturnavn, og 

en forenkling eller nedsliting *Seljuvág > sèllvå:jen tilsvarende gardsnavnet Seljuvík > sæ`llvíᶄæ i Bergen 

(Åsane) er derfor mindre sannsynlig her. Ordet sel m. ‘kobbe’ kommer av gammelnorsk selr m., mens ordet 

sel n. ‘stølshus’ kommer av gammelnorsk sel m. Som vi ser, har begge disse ordene kort vokal i gammelnorsk 

(e i stedet for é), og uttalen /sèll-/ av forleddet kan dermed forklares som en helt regelrett utvikling fra 

gammelnorsk. Som Språkrådet er inne på, er skrivemåten og den nyere uttalen Seil- trolig å anse som en nyere 

omtolkning av navnet, noe det også finnes eksempler på andre steder i landet, f.eks. Selfallet/Seilfaldet i Alver 

kommune. 

 

§ 1 første ledd i lov om stadnamn fastsetter at skrivemåten ikke skal skygge for meningsinnholdet i navnet, 

mens § 1 første ledd i forskrift om stadnamn fastsetter at allment kjente ord skal normeres i samsvar med 

gjeldende rettskriving. Kartverket anser det som overveiende sannsynlig at forleddet kommer av ordet sel m. 

‘kobbe’, jf. tradisjonen som knytter seg til navnet, mens skrivemåten Sell- ikke gir kopling til noe kjent ord i 
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norsk. En skrivemåte Sell- er for øvrig lite brukt i stedsnavn, jf. at gardsnavnet Selvik i Bergen, som beviselig 

har opphav i ordet selje, også er skrevet Sel- med én l. Vi fastsetter derfor skrivemåten Selvågen for offentlig 

bruk i samsvar med gjeldende rettskriving og vanlig normeringspraksis ellers, jf. § 1 og 4 første ledd i lov om 

stadnamn og § 1 første ledd i forskrift om stadnamn. 
 

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.  
 

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. 
 

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 meldingen om vedtaket er kommet 

fram til mottakeren, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldingen 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 grunngivingen 

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 for endelig 

avgjørelse. 
 

Med vennlig hilsen 

 

Steinar Wergeland       Erlend Trones 

fylkeskartsjef        saksbehandler stedsnavn     
   

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