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SAMMENDRAG: 
Planutvalget vedtok i møte 11.juni.2021 at skrivemåten på grenda Bødal/Bødalen skulle være 
Bødal. 
 
Vedtaket ble gjort uten at saken hadde vært på høring og tilråding hos Språkrådet. 
Så kartverket mener dette var mer å betrakte som et forslag til skrivemåte. 
 
Kartverket påklaget forslaget til skrivemåten i brev datert 28.mars 2022. 
 
Kommunen velger navn og vedtar skrivemåten på tettstader, grender, kommunale gater, 
vegar, torg, bydelar, bustadfelt, kommunale anlegg o.l. og vedtek skrivemåten av offisielle 
adress eretter §7. Avgjerder i Lov om stadnamn. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Forslaget om å endre/rette skrivemåten fra Bødalen til Bødal ble lagt ut på høring 6.januar 2022. 
 
I tilråding fra Språkrådet datert 15.mars 2022 skriver de «vår primære tilråding er Bødalen, 
ettersom dette er i samsvar med nedarvet lokal uttale».  
Og videre «Kommunen ønsker skrivemåten Bødal, men den framlagte dokumentasjonen så langt 
er litt mangelfull. For at vi skal kunne tilrå Bødal sekundært trenger vi flere bevis på at det er 
denne skrivemåten, som er mest brukt lokalt og som man er vant med. Et tydelig lokalt ønske om 
skrivemåten Bødal bør også komme klart fram. Vi etterspør derfor slik dokumentasjon, f.eks. i 
form som uttalelser fra lokale organisasjoner som bygdelag, historielag, velforeninger e.l.» 
 
Kartverket påklaget skrivemåten i brev datert 28.mars 2022: 



  
 
 

  
 
 

 

 
 «Kartverket meiner kommunen bør vurdere skrivemåten av dette grendenavnet på nytt. 
Kartverket benytter derfor den formelle klageretten vi har etter § 12 i lov om stadnamn for å få ei 
ny vurdering i kommunen. Vi foreslår at kommunen følger Språkrådets tilråing om skrivemåten 
Bødalen.» 
 
Det kom ikke inn noen flere høringsuttalelser eller merknader på dette. 
 
 
I den forbindelsen er det greit å få høre om sammenligningen med navnet Gausdal. Vi sier jo ikke 
Gausdalen. 
Kommunen ba i en e-post kartverket forklare på en lettfattelig måte hva forskjellen er, altså at 
det må hete -dalen i det ene tilfellet og -dal i det andre  
 
Kartverket skriver i e-post 25.april 2022: 
«Det er den nedarva uttalen i bygdemålet som er særlig avgjørende for om en skrivemåte skal ha 
bestemt form eller ubestemt form. For kommunenavnet er uttalen gau`sda£ registrert fra 
gammalt av, altså i ubestemt form. For grendenavnet er det uttaleopplysningene «Kaldes dog 
nok alm. bø´dałen» fra Norske Gaardnavne og «Men i dialekta har nok bødal'n vært et vanlig 
uttrykk» fra Eilert Hesthagen som peker mot at den tradisjonelle uttalen har bestemt form. Dette 
er også noe forventa ut fra at bestemt form er alminnelig i naturnavn, grendenavn og plassnavn, 
mens ubestemt form er vanligst i særlig gardsnavn og eldre kommunenavn (altså tidligere 
prestegjeldsnavn).» 
 
 
 
 
 
 
VURDERING: 
 
Kartverkets klage og Språkrådets tilråding tas til følge. 
Kommunen godtar skrivemåten Bødalen, ettersom dette er i samsvar med nedarvet lokal uttale. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Kartverkets klage og Språkrådets tilråding tas til følge. 

 


