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SSR-id Løpenr Skrivemåte i off. bruk Skrivemåteforslag Vedtak Merknader/grunngjeving Knr Gnr Bnr Namnetype Nord Aust

77645 1 Busesundholmen Buseholmen sjå merknader til løpenr. 5 1244 85-Holme i sjø 6662974 287195
77646 2 Busesundet (utgår frå SSR) Namnet vert erstatta av løpenr. 3 1244 82-Sund i sjø 6662927 287330
77646 2 Bussesundet 1244 82-Sund i sjø 6662927 287330
1009566 3 Ringasundet Ringasundet Namnet er oppgjeve med uttalen /riN`gasónde/ i stadnamnsamlinga frå Austevoll på nettsida 

Hordanamn, som er Universitetet i Bergen (UiB) si nettside for lokalinnsamla stadnamn. Per 

Henning Gjuvsland skriv òg i sitt høyringssvar at Ringasund er rett namn på dette sundet. 

Stadnamntenesta tilrår at namnet framleis vert ståande med namneforma Ringasundet i SSR, og 

dei skriv at det er uvisst om det er grunnlag for å lata namnet Busesundet verta ståande i SSR som 

namn på sundet.

Kartverket vurderer at det verkar tvilsamt om Busesundet er i bruk som namn på sundet ved 

garden Busesund i dag. Men namnet Ringasund(et) vert stadfest både av tidlegare kartbruk i 

sjøkart og økonomisk kartverk, og av høyringssvaret frå Per Henning Gjuvsland. Ringasundet vert 

fastsett som einaste namn på dette sundet i offentleg bruk. Namnet får bunden form, jf. punkt 

3.1.b.i i rettleiinga til forskrifta: Bunden form skal brukast i naturnamn dersom den bundne forma 

er i levande bruk i talemålet.

1244 82-Sund i sjø 6662966 287358

77647 4 Busesundpollen Busepollen jf. merknader til løpenr. 5 1244 83-Vik i sjø 6663366 287677
938045 5 Busesund Busesund Namnet har uttalen /bu:`sesónde/ med lang u i førelekken, jf. bokverket Norske Gaardnavne, 

nettapplikasjonen Hordanamn og bygdeboka Austevoll 2, Gard og ætt 2. Stadnamntenesta skriv 

at førelekken kjem av gamalnorsk buza,  som tyder 'stort skip'. Namnet er skrive Busesund i 1886- 

og i 1907-matrikkelen, og Busesund er òg nytta i Økonomisk kartverk frå 1964, i alle utgåver av 

gradteigskart frå 1939 til 1973, og i fyrsteutgåva av Norge 1:50 000 (N50) frå 1952. I alle seinare 

utgåver av N50 frå 1981 til i dag er Busesundet nytta. I 1950-matrikkelen og i dagens matrikkel 

vert Bussesund nytta som skrivemåte.

Per Henning og Eva Gjuvsland ynskjer skrivemåten Bussesund i gardsnamnet, men Buseholmen 

og Busepollen i to naturnamn på staden. Dei viser til slektsnamnet når det gjeld Bussesund, 

medan dei viser til bruken på folkemunne når det gjeld Buseholmen og Busepollen. Per Henning 

Gjuvsland peikar elles på at sundet i sør, som står med både Ringasundet og Busesundet som 

namn i dag, heiter Ringasund. Stadnamntenesta tilrår Busesund, Buseholmen og Busepollen, og 

dei understrekar at gardsnamnsakene ikkje får nokon slags verknad på bruken av dei avleidde 

familienamna. Dei peikar på at uttalen av Busesund er med lang vokal i fyrstestavinga, og viser til 

at denne skrivemåten er nytta i matriklar og på ulike kart. Dei held med Gjuvsland i at dei to 

naturnamna bør skrivast Buseholmen og Busepollen, og ikkje som Busesundholmen og 

Busesundpollen, og dette finn dei støtte for i gamle sjøkart og gradteigskart.

I § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn går det fram at stadnamn i offentleg bruk skal fylgja gjeldande 

rettskrivingsprinsipp i norsk. Eit slikt prinsipp er at lange vokalar vert etterfylgde av 

enkeltkonsonant. I § 4 andre ledd andre ledd står det at skrivemåten av primærnamnet som 

hovudregel skal vera retningsgjevande for avleidde namn, noko som tilseier at alle namn på 

staden med Buse- som førelekk, må skrivast likt. Tradisjonell uttale kunne tilseia Busesundet i 

bunden form, men det ser ikkje ut til at dette er ynskt lokalt, og skrifttradisjonen for ubunden 

form synest sterkast. Rettleiinga til forskrifta opnar for ubunden form i slike tilfelle: Bunden eller 

ubunden form kan brukast i gards- og bruksnamn, tettstadnamn, administrasjonsnamn og 

kommunikasjonsnamn . Busesund vert fastsett i samsvar med Stadnamntenesta si tilråding, og 

Buseholmen og Busepollen vert fastsett i tråd med Stadnamntenesta si tilråding og lokale ynske.

1244 57 280-Gard 6663194 287134

938045 5 Bussesund 1244 57 280-Gard 6663194 287134
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76978 6 Kleppsvik Kleppsvik Namnet har /klæ`ppsvík/ som lokal, nedervd uttale, jf. Norske Gaardnavne og lokale høyringssvar. 

Namnet er ei samansetning av gardsnamnet Kleppe på gnr. 28 og -vik. Gardsnamnet Kleppe er 

dativ av klepp  m. 'fjellknaus'. Namnet på gnr. 27 er skrive Klepsvik i 1886-, 1907-, 1950- og i 

dagens matrikkel. Klepsvik er òg nytta i bygdeboka Gard og ætt frå 1978. Skrivemåten Kleppsvik 

er nytta i Økonomisk kartverk (ØK) frå 1964. Namnet står ikkje i gradteigskarta eller i fyrste 

utgåve av Norge 1:50 000 (N50), men i alle seinare utgåver frå 1980 til i dag er namnet skrive 

Kleppsvik.

Bjørn Erik Klepsvik og Tor Arne Klepsvik, grunneigarar på høvesvis bruk 27/1 og 27/3, ynskjer 

skrivemåten Klepsvik. Bjørn Erik Klepsvik skriv at Klepsvik er nytta i alle dei skriftlege kjeldene 

som finst på garden, og han nemner at ifylgje bygdeboka vart skrivemåtar med Kleps- nytta frå 

1563 og inn på 1800-talet. Han viser elles til at Klepsvik vert nytta som familienamn. Han meiner 

Klepsvik er godt innarbeidt, og at det bør vidareførast. Tor Arne Klepsvik viser til at namneforma 

Klepsvik har lange tradisjonar, og meiner det er uheldig å endra det til Kleppsvik. Marte K. 

Klepsvik skriv i eit høyringssvar at ho òg ynskjer Klepsvik som skrivemåte. Ho meiner at det kan 

reisast tvil om Kleppe er opphav til namnet, og at namnet aldri har vore skrive med to p-ar.

Stadnamntenesta understrekar det prinsipielle skiljet mellom gardsnamn og familienamn, og at 

dei ikkje får innverknad på kvarandre. Dei viser til at gardsnamnet Kleppsvik er avleitt av namnet 

på nabogarden Kleppe, og skriv at førelekken i det avleidde namnet bør skrivast med to p-ar i 

samsvar med det primære namnet, jf. § 4 i lova: Når det same namnet er brukt om ulike 

namneobjekt på den same staden, skal den skrivemåten som er brukt for det namneobjektet 

namnet opphavleg vart brukt om, som hovudregel vere retningsgivande for skrivemåten for dei 

andre namneobjekta.

I § 1 i lov om stadnamn står det at skrivemåten ikkje skal skyggja for meiningsinnhaldet i namnet. 

Det synest klart at gardsnamnet Kleppsvik er ei avleiing av gardsnamnet Kleppe, som grensar til 

Kleppsvik. Skrivemåten Kleppsvik har vore nytta i offentlege kart i fleire tiår, og er dermed 

innarbeidt i offentleg bruk. Det er i samsvar med norske rettskrivingsprinsipp at ein held på 

dobbeltkonsonant i ord òg når dei står som førelekk i samansetningar. Kleppsvik vert fastsett i 

samsvar med gjeldande rettskrivingsprinsipp i norsk.

1244 27 280-Gard 6672096 282664

76978 6 Klepsvik 1244 27 280-Gard 6672296 282719
1355065 7 Kosene 1244 8-Haug 6658684 290658
1355065 7 Kåsna Kåsene Namnet har uttalen /kå:`s'na/, og er laga av ordet kòs  f. 'haug, dyngje; jordteig rydda med 

brenning', som her står i fleirtal bunden form. Namnet har ikkje vore i offentleg bruk før 

kommunen no vil ta det i bruk som adressenamn, men namnet har ein munnleg tradisjon lokalt. I 

UiBs stadnamnsamling for Austevoll er namnet oppført med Kòsene som normert form. Roger 

Bjørhovde skriv i eit høyringssvar at han er oppvaksen på staden, og at uttalen er Kåsna. Han 

meiner namnet bør skrivast etter uttalen, og vil ikkje ha Kosena. Lene Vik vil òg ha Kåsna, og 

ynskjer ikkje Kosene med o. 

Stadnamntenesta peikar på at dette ordet har kås  som oppslagsform i Norsk stadnamnleksikon. 

Dei opplyser at ordet finst i mange stadnnamn austanfjells, og at det der er ein sterk tradisjon for 

å bruka skrivemåten Kåsa. I ei gardsnamnsak i Rogaland i 2003 vart Kåsen fastsett for offentleg 

bruk, for der er ordet eit hankjønnsord. Sidan dei som har uttalt seg i saka òg ynskjer skrivemåten 

med å, tilrår dei Kåsene. Fleirtalsforma tilrår dei å skriva

 -ene i tråd med punkt 3.1.b.ii, der det står fylgjande om fleirtalsformer: Når dialekten har 

-en(e), -ein(e), -en(a), -edne, -ed'n/-et'n, -'n, bruker ein -en(e).

Skrivemåten Kås-/-kås- med å er i Sentralt stadnamnregister (SSR) den mest nytta over heile 

landet der dette ordet er nytta i stadnamn, og det finst soleis ein solid normeringspraksis for 

dette. Ordet førekjem svært sjeldan i stadnamn i Hordaland, men ein har ordet i Vasskåsa i 

Meland kommune, som vart vedteke med denne skrivemåten i 2008. Det finst derimot ikkje 

nokon tilsvarande praksis for å normera fleirtalsforma -ene som -na i offentleg bruk, slik det er 

ynske om lokalt, og det ville bryta med rettleiinga til forskrifta. Kåsene vert vert fastsett i tråd 

med etablert normeringspraksis og i samsvar med gjeldande rettskrivingsprinsipp i norsk.

1244 8-Haug 6658684 290658

76959 8 Stora Kalsøy 1244 84-Øy i sjø 6672620 281492
76959 8 Stora Kalsøya 1244 84-Øy i sjø 6672620 281492
76959 8 Storakalsøy Storakalsøy sjå merknader til løpenr. 26 1244 84-Øy i sjø 6672620 281492
76984 9 Kalsøyvika (utgår) same som løpenr. 10 1244 83-Vik i sjø 6671497 281972
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1124326 10 Kalsvika Kalsvika Namnet vert uttalt /kalls´vikjæ/, jf. namnesamlinga frå Austevoll på nettsida Hordanamn. Namnet 

kan vera ei elliptisk form av (Stora-)Kalsøyvika, eller ei direkte avleiing av gardsnamnet Kalve. Når 

det etymologiske (ordhistoriske) opphavet er usikkert, er det vanleg å ta utgangspunkt i uttalen. 

Kalsvika vert fastsett i med utgangspunkt i uttalen, og i samsvar med gjeldande 

rettskrivingsprinsipp i norsk.

1244 83-Vik i sjø 6671497 281972

77640 11 Litla Kalsøya 1244 84-Øy i sjø 6662455 281851
77640 11 Litlekalsøy 1244 84-Øy i sjø 6662422 281681
77640 11 Litla Kalsøy 1244 84-Øy i sjø 6662455 281851
77640 11 Litlakalsøy Litlakalsøy jf. løpenr. 26 1244 84-Øy i sjø 6663164 282508
750557 12 Kalsøyflua Kalsøyflua jf. løpenr. 26 1244 92-Grunne i sjø 6662108 283477
937650 13 Kalsøyneset Kalsøyneset jf. løpenr. 26 1244 87-Nes i sjø 6663090 282612
77652 14 Heiamarkpollen Heiamarkpollen jf. løpenr. 18 1244 83-Vik i sjø 6663307 290102
938055 16 Heimarkvik Heiamarkvika jf. løpenr. 18 1244 83-Vik i sjø 6664212 289744
938059 17 Heimark-straumen Heiamarkstraumen jf. løpenr. 18 1244 82-Sund i sjø 6664178 289847
938079 18 Heimark Heiamark Heiamark Namnet har /hei`amarkjæ/ som lokal nedervd uttale, jf. Norske Gaardnavne og lokale 

høyringssvar. Namnet er ei samansetning av hei f. 'lyngvaksen, berglendt vidd' og mark f. Namnet 

hadde Heiðamǫrk som gamalnorsk form, jf. skrivemåten Heidamork som er notert frå ca. 1360. 

Namnet har skrivemåten Heiemark i 1886- og 1907-matrikkelen og i dagens matrikkel. I 1950-

matrikkelen og i ØK er namnet skrive Heimark, medan Heiamark er nytta i alle utgåver av 

gradteigskart frå 1929 til 1973, i alle utgåver av Norge 1:50 000 (N50) frå 1952 til i dag, og i alle 

utgåver av sjøkart frå 1944 til i dag (sjøkarta har Hejamark frå 1919 til 1944).

John Erik Lernes og Tor Heimark, grunneigarar på bruk 54/1 og 54/2 ynskjer skrivemåten 

Heimark, og det sluttar fleire andre personar frå staden seg til òg. Stadnamntenesta viser til 

uttalen og bruken av Heiamark på m.a. gradteigskart og sjøkart, og tilrår Heiamark. Dei 

understrekar skiljet mellom gardsnamn og familienamn, som ikkje skal påverka kvarandre, og 

viser elles til punkt 3.1.b.v i rettleiinga til forskrifta, der det står det fylgjande: I samansette namn 

bør ein bruke den samansetjingsmåten som samsvarer med dialektuttalen av

namnet.

Kartverket vurderer at skrivemåten Heiamark har sterk skrifttradisjon i offentleg bruk, og denne 

skrivemåten er i best i samsvar med uttalen av namnet. A-fuge etter sterke hokjønnsord er i 

samsvar med dialekten lokalt, og det er eintydig normeringspraksis for å normera dette med -a- 

på Vestlandet. Uttalen kunne tilseia ein skrivemåte Heiamarka i bunden form, men denne 

skrivemåten har ikkje skrifttradisjon, og det er heller ikkje ytra ynske om slik skrivemåte lokalt. 

Punkt 3.1.b.i i rettleiinga til forskrifta opnar òg for ubunden form i namnet: Bunden eller ubunden 

form kan brukast i gards- og bruksnamn, tettstadnamn, administrasjonsnamn og 

kommunikasjonsnamn.

Heiamark vert fastsett i samsvar med Stadnamntenesta si tilråding.

1244 54 280-Gard 6662815 289642

77662 19 Sandvikhavnen 1244 83-Vik i sjø 6663717 294149
77662 19 Sandvikhamn 1244 83-Vik i sjø 6663772 294161
77662 19 Sandvikhamna 1244 83-Vik i sjø 6663772 294161
77662 19 Sandvikhamnen  -hamnen Det kom ingen høyringssvar i saka om -hamnen/-havnen, men kommunen ytra ynske om 

skrivemåten -hamn- i eit brev til Kartverket av 3.12.2015. Stadnamntenesta peikar på at det vart 

gjort vedtak om skrivemåten -havn- i eit vedtak i 2011, men dei registrerer at skrivemåten -hamn 

er innarbeidd i ein del gards- og bygdenamn i Austevoll. Dei finn det tilrådeleg at desse namna 

vert skrivne slik i framtida òg.

Skrivemåten -hamnen vert fastsett i samsvar med Stadnamntenesta si tilråding og lokale ynske.

1244 83-Vik i sjø 6663771 294161

741257 20 Vestre Havnen 1244 83-Vik i sjø 6655649 288828
741257 20 Vestra Hamna 1244 83-Vik i sjø 6655649 288828
741257 20 Vestre Hamnen Vestre Hamnen jf. løpenr. 19 1244 83-Vik i sjø 6655649 288828
749501 21 Oteråhavnen (utgår frå saka) sjå vedtak i namnesak 2016/124402 1244 83-Vik i sjø 6660116 293897
749501 21 Oteråhamnen 1244 83-Vik i sjø 6660126 293894
749800 22 Austre Havnavågen 1244 83-Vik i sjø 6658713 293212
749800 22 Austre Hamnavågen Austre Hamnavågen jf. løpenr. 19 1244 83-Vik i sjø 6658713 293212
749801 23 Vestre Havnavågen 1244 83-Vik i sjø 6658543 293119
749801 23 Vestre Hamnavågen Vestre Hamnavågen jf. løpenr. 19 1244 83-Vik i sjø 6658543 293119
937809 24 Havnane 1244 83-Vik i sjø 6673240 280679
937809 24 Hamnane Hamnane jf. løpenr. 19 1244 83-Vik i sjø 6673240 280679
938120 25 Makkhavnen 1244 83-Vik i sjø 6668744 287208
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938120 25 Makkhamn Makkhamn jf. løpenr. 19. Namnet har ubunden form eller samanfall mellom bunden og ubunden form i lokal, 

nedervd uttale.

1244 83-Vik i sjø 6668744 287208

938120 25 Makkhamnen 1244 83-Vik i sjø 6668744 287208
1355108 26 Litla Kalsøya 1244 22 280-Gard 6662453 281854
1355108 26 Litlakalsøy Litlakalsøy Namnet er oppgjeve med uttalen /ka`llsøiæ/ i Norske Gaardnavne, og det kan nok stemma heilt 

lokalt, men på grunnlag av den utbreidde skriftforma Litlakalsøy må ein rekna med at 

namneforma /lìt`lakallsøyæ/ vert nytta i ein større namnekrins, jf. Storakalsøy. Det er uvisst om 

namnelekken -kal- kjem av mannsnamnet Kalfr eller Karl, dyrenamnet kalv m. er òg tenkjeleg som 

opphav. I Norske Gaardnavne vert det opna for at Storakalsøy kan koma av gardsnamnet Kalve, 

som ligg på øya. Namnet på gnr. 22 er skrive Kalsøen Lille i 1886- og 1907- og i dagens matrikkel, 

medan Kalsøy Lille er nytta i 1950-matrikkelen. I gradteigskarta er L Kalsøy nytta i alle utgåver frå 

1939 til 1973, og det er òg nytta i fyrste utgåve av N50 frå 1952. I utgåver av N50 frå 1980 til 2001 

er skrivemåten Litla Kalsøy, medan Litla Kalsøya er nytta i den siste utgåva frå 2010.

Tove Litlekalsøy, grunneigar på bruk 22, ynskjer skrivemåten Litlakalsøy i eitt ord. 

Stadnamntenesta skriv at det tykkjest mest tilrådeleg at øynamna Storakalsøy og Litlakalsøy vert 

skrivne i eitt ord og utan bunden artikkel i offentleg samanheng, og dei viser til at fyrstnemnde 

namn òg vert nytta som kyrkjenamn, medan sistnemnde har eit avleidd gardsnamn.

Kartverket vurderer at skrifttradisjonen for gards- og kyrkjenamnet har gjort namneformene i 

ubunden form nærmast einerådande i skrift, og dette er det òg nesten eitydig skrifttradisjon for i 

øynamna. Litlakalsøy (både som øynamn og gardsnamn) og Storakalsøy vert fastsett i tråd med 

Stadnamntenesta si tilråding og lokale ynske.

1244 22 280-Gard 6662453 281854

(i matr.) 27 Klepsvik Kleppsvik Kleppsvik jf. løpenr. 6 1244 27 1 108-Bruk
(i matr.) 28 Klepsvik Kleppsvik Kleppsvik jf. løpenr. 6 1244 27 2 108-Bruk
(i matr.) 29 Klepsvik Kleppsvik Kleppsvik jf. løpenr. 6 1244 27 3 108-Bruk
(i matr.) 30 Klepsvik Søndre Søre Kleppsvik Søre Kleppsvik jf. løpenr. 6 1244 27 9 108-Bruk
(i matr.) 31 Klepsvik I Kleppsvik I Kleppsvik I jf. løpenr. 6 1244 27 20 108-Bruk
(i matr.) 32 Klepsvik II Kleppsvik II Kleppsvik II jf. løpenr. 6 1244 27 39 108-Bruk
(i matr.) 33 Heiemark Heiamark/Heimark Heiamark jf. løpenr. 18 1244 54 1 108-Bruk
(i matr.) 34 Heiemark Heiamark/Heimark Heiamark jf. løpenr. 18 1244 54 2 108-Bruk
(i matr.) 35 (Heimark) Heiamark/Heimark Heiamark jf. løpenr. 18 1244 54 3 108-Bruk
(i matr.) 36 (Heimark) Heiamark/Heimark Heiamark jf. løpenr. 18 1244 54 5 108-Bruk
(i matr.) 37 Bussesund Busesund Busesund jf. løpenr. 5 1244 57 1 108-Bruk
(i matr.) 38 Bussesund Busesund Busesund jf. løpenr. 5 1244 57 27 108-Bruk
(i matr.) 39 Bussesund Busesund Busesund jf. løpenr. 5 1244 57 28 108-Bruk
(i matr.) 40 Kalsøen Lille Litlakalsøy Litlakalsøy jf. løpenr. 26 1244 22 1 108-Bruk
(i matr.) 41 Kalsøen Lille Litlakalsøy Litlakalsøy jf. løpenr. 26 1244 22 2 108-Bruk
(i matr.) 42 Kalsøen Lille Litlakalsøy Litlakalsøy jf. løpenr. 26 1244 22 3 108-Bruk
(i matr.) 43 Lille Kalsøen Litlakalsøy Litlakalsøy jf. løpenr. 26 1244 22 4 108-Bruk
(i matr.) 44 Kalsøen Lille Litlakalsøy Litlakalsøy jf. løpenr. 26 1244 22 5 108-Bruk
(i matr.) 45 Kalsøen Lille Litlakalsøy Litlakalsøy jf. løpenr. 26 1244 22 6 108-Bruk
(i matr.) 46 Kalsøen Lille Litlakalsøy Litlakalsøy jf. løpenr. 26 1244 22 7 108-Bruk
(i matr.) 47 (Kalsøen Lille) Litlakalsøy Litlakalsøy jf. løpenr. 26 1244 22 9 108-Bruk
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