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Rettskriving og tegnsetting i Strålevernet 
 
Her er noen av de mest sentrale skrivereglene som alle i Strålevernet skal følge. Noen av 
retningslinjene er valg Strålevernet har tatt innenfor rettskrivingen.  
 

Stor og liten forbokstav 

Når det gjelder stor og liten forbokstav, er hovedregelen at det bare er egennavn som skal 
ha stor forbokstav (Strålevernet, Miljøverndepartementet, Per). Nedenfor følger et utvalg 
detaljerte regler for når vi bruker henholdsvis stor og liten forbokstav:  
 
 

Regler for stor og liten forbokstav 

Lover og forskrifter skal ha liten forbokstav, 
bare Grunnloven har stor: 

strålevernloven, strålevernforskriften, 
forvaltningsloven 

Fellesnavn skal ha liten forbokstav: registeret, tilsynsmyndighetene, målingen, 
solen, sykehuset 

Det meste skal ha liten forbokstav når det 
gjelder stat, stell og styre: 

staten, statsråden, departementet, 
fylkeskommunen, kommunen, 
nasjonalbudsjettet 

I noen tilfeller må vi imidlertid skille mellom 
fellesnavnet/personen og 
egennavnet/institusjonen: 

fylkesmannen (= personen) 
Fylkesmannen (= institusjonen) 

riksadvokaten (= personen) 
Riksadvokaten (= institusjonen) 

Avdelinger, etater, komiteer, nemnder, 
seksjoner, utvalg, prosjekter og liknende skal i 
regelen ha liten forbokstav: 

avdelingen, etaten, komiteen, 
kommunestyret, rådet, styret 

Titler, tilnavn og stillinger skal ha liten 
forbokstav, også ved underskrifter og på 
visittkort: 

direktør, seksjonssjef, overingeniør, radiolog, 
strålevernsansvarlig, rådgiver 

Institusjoner og organisasjoner som har navn 
som består av flere ledd, skal ha stor 
forbokstav i det første leddet i navnet, mens 
resten som regel bare skal ha små bokstaver: 

Statens strålevern, Helse- og 
omsorgsdepartementet, Institutt for 
energiteknikk 

Alle dager og måneder skrives med liten 
forbokstav: 

mandag, søndag, april, juni 

Språk og nasjonaliteter skrives med liten 
forbokstav: 

russisk, norsk, tysk, nordisk, europeisk, 
amerikaner, same, russer 
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Etter kolon skal det være stor bokstav bare 
når det kommer en helsetning etter: 

 

Alle var enige: Det hadde vært en travel, men 
spennende uke. 

Gjennomfør radonmålinger i alle bygninger 
der mennesker oppholder seg: boliger, 
arbeidslokaler, skoler, barnehager osv.  

 

Lov- og regelhenvisninger 

Her har vi tatt med noen av de mest sentrale korrekturreglene for lov- og regelhenvisninger. 
 

 

  

Korrekturregler for lov- og regelhenvisninger 

Det skal være mellomrom mellom paragraftegnet og tallet:  

 § 16 

Når vi henviser til flere paragrafer, bruker vi vanligvis to paragraftegn: 

 jf. §§ 2 og 11 

 se §§ 11 til 23 

Når vi refererer til nummer på ledd og punktum, bruker vi helst bokstaver, ikke tall:  

 § 5 første ledd 

Det skal ikke være komma mellom paragraf og tall eller mellom ledd og punktum: 

 forvaltningsloven § 2 andre ledd første punktum 

 avfallsforskriften § 9-3 bokstav d 

Setninger skal ikke starte med paragraftegn (§). Hvis vi må starte en setning med å henvise til 
en paragraf, må vi skrive paragraf med bokstaver. Ellers kan vi velge om vi vil skrive ordet 
paragraf, eller om vi vil bruke tegnet §. 
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Geografiske navn 

Vi følger Språkrådets anvisninger for skrivemåten av både norske og utenlandske geografiske 
navn. Russiske navn skal dermed følge den norske skrivemåten, ikke den engelske. 
 

Korrekt skrivemåte av et utvalg norske navn Korrekt skrivemåte av et utvalg russiske navn 

Østlandet 

Sørlandet 

Vestlandet 

Nord-Norge 

Sør-Østlandet 

Nordmøre 

Sunnhordland 

Andrejevbukta 

Gremikha 

Novaja Zemlja  

Sjtokman 

Tsjernobyl 

 

Nordvest-Russland 

 

 
Retningslinjer for hvordan vi skriver utenlandske navn på norsk 
Vi følger disse retningslinjene når vi skriver utenlandske navn: 
 

 Når det finnes tradisjonelle, kjente norske navneformer, holder vi oss til dem. 

 Der det ikke finnes fastsatte/kjente norske navneformer, bruker vi de aktuelle 
navnene med skrivemåter som samsvarer med etablerte retningslinjer. Der det ikke 
finnes retningslinjer, holder vi oss til det den aktuelle staten selv vil ha. 

 I overgangen mellom det latinske alfabetet fra et annet skriftsystem, som for 
eksempel kyrillisk, retter vi oss etter de to punktene ovenfor.  

 
Språkrådets oversikt over geografiske navn 
Språkrådet har en oversikt over et utvalg geografiske navn på sine nettsider:  
www.språkrådet.no/nb-no/Sprakhjelp/Rettskrivning_Ordboeker/Geografiske_namn 
 

Ord og uttrykk som ofte skrives feil 

Her er en kort liste over utvalgte ord og uttrykk som vi ofte skriver eller bruker feil i 
Strålevernet. 
 

Feil skrivemåte av ord og uttrykk  Riktig skrivemåte av ord og uttrykk 

forøvrig for øvrig 

komme på avveie komme på avveier 

målsetning målsetting 

tilstede til stede (i betydningen å være til stede) 

http://språkrådet.no/nb-no/Sprakhjelp/Rettskrivning_Ordboeker/Geografiske_namn/
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Forkortelser 

I løpende tekst bør vi begrense bruken av forkortelser. Selv ganske vanlige forkortelser kan 
gjøre en tekst mindre tilgjengelig, særlig dersom vi bruker flere forkortelser i samme setning. 
Hvis vi likevel velger å bruke forkortelser, må vi skrive dem riktig. De fleste forkortelsene skal 
ha punktum, mens forkortelser for mål, vekt og myntenhet skrives uten punktum. 
 

Forkortelser med punktum Forkortelser uten punktum 

blant annet – bl.a. 
cirka – ca.  
det vil si – dvs. 
diverse – div. 
eventuelt – ev. 
for eksempel – f.eks. 
i henhold til – iht. 
jamfør – jf. 
klokka – kl. 
måned – md. 
og så videre – osv.  
på grunn av – pga. 

kroner – kr  
centimeter – cm  
meter – m 
kilometer – km  
minutt – min 
sekund – s 
gram – g  
kilogram – kg 

 
Fagrelaterte forkortelser 
I Strålevernet har vi en del forkortelser for lange navn og begreper. For at leseren skal 
skjønne hva vi mener, er det viktig at vi alltid oppgir det fulle navnet eller begrepet første 
gang vi omtaler det i en tekst. Da kan vi sette forkortelsen i parentes for å introdusere den 
for leseren, som her: Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Deretter kan vi fint bruke 
forkortelsen siden den da er kjent for leseren. 
 

 
Kortformer av navn 
Strålevernet er kortformen av Statens strålevern. Vi bruker navnet på denne måten i brev og 
e-poster: Vi introduserer Statens strålevern tidlig i teksten og varierer deretter med vi og 
Strålevernet. Vi bruker ikke denne formen: Statens strålevern (Strålevernet). 
 
Kortformer som ikke er kjent utenfor Strålevernets virksomhet, skal vi alltid være forsiktige 
med å bruke, siden det kan virke forvirrende. Når vi omtaler Kriseutvalget for 
atomberedskap, skal vi bruke hele navnet og ikke for eksempel Kriseutvalget, siden det ikke 
er gitt at alle automatisk skjønner at Kriseutvalget bare er i funksjon under atomulykker.  
 

Fagrelaterte forkortelser 

IAEA – Det internasjonale atomenergibyrået  

IFE – Institutt for energiteknikk 

NPT – Ikkespredningsavtalen  
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Korrekte punktlister 

Når vi bruker punktlister, skal vi sørge for at punktene har samme form, det vil si enten et 
stikkord, en frase eller en fullstendig setning. I tillegg skal punktlister følge disse 
rettskrivingsreglene:  
 

 Hvis punktene er en frase (ufullstendig setning), eller hvis punktene er en del av 
innledningssetningen, skal de ha liten forbokstav og ikke punktum til slutt. 

 Hvis punktene er fullstendige setninger, skal de ha både stor forbokstav og punktum 
(eller spørsmålstegn). 

 Det skal bare være kolon etter innledningssetningen dersom det ville vært kolon der i 
vanlig, løpende tekst. 

 

 

Tall og beløp 

Tall til og med tolv skrives som hovedregel med bokstaver i løpende tekst, men hvis vi ønsker 
å framheve tallet, kan vi skrive det med siffer. Det samme kan vi gjøre hvis både store og 
små tall står sammen. Tall med desimaler og store tall skrives med siffer. I tall med fire eller 
flere siffer ordner vi tusentall i grupper på tre, regnet fra høyre (uten punktum). 
 

 

Eksempler på korrekte punktlister 

Målet med RTG-utskiftningsarbeidet har vært å 

 unngå radioaktiv forurensning av hav- og landmiljø  

 erstatte RTG-er med miljøvennlige solenergipaneler  

 hindre tilgang til radioaktive kilde 

Fakta om magnetfelt: 

 Magnetfelt måles vanligvis i enheten mikrotesla (μT). 

 Størrelsen på magnetfeltet er avhengig av hvor mye strøm som går i ledningen. 

 Grenseverdien er 100 μT for befolkningen. 

 Det er satt et utredningsnivå på 0,4 μT for vurdering av langvarig eksponering. 

Eksempler på bruk av tall og beløp 

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding innen to uker. 

Statens strålevern fraråder bruk av solarium for personer under 18 år. 

En bolig som ikke ligger ved en høyspentledning, vil normalt ha et magnetfelt mindre enn 0,1 
µT. 

I enkelte områder på Østlandet er det målt radonkonsentrasjoner i inneluft på over  
5 000 Bq/m3, mens i andre områder av landet er det målt nivåer på over 30 000 Bq/m3. 
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Telefonnummer 

Dette er den offisielle skrivemåten for telefonnummer, fastsatt av Post- og teletilsynet: 
  

 

Datoer 

Slik skriver vi datoer:  

 04.04.2011 

 4. april 2011 
 
Skrivemåten 04.04.11 skal vi ikke bruke. Denne varianten kan lett skape misforståelser fordi 
datoer i de fleste andre land skrives i rekkefølgen år – måned – dag.  
 

Bindestrek og tankestrek 

Bindestrek 

Vi bruker bindestrek (-) når to ord har samme for- eller etterledd. Bindestreken kan erstatte 
både etterledd og forledd. Det skal også være bindestrek når et ord består av et ledd som er 
en forkortelse eller et siffer. I tillegg bruker vi bindestrek i sammensetninger med egennavn. 
 
Det skal være mellomrom på den ene siden av bindestreken når den skal erstatte et for- eller 
etterledd. Ellers skal det ikke være mellomrom rundt bindestreken. 
 

Eksempler på bruk av bindestrek 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Radonmåling og -tiltak 

UV-stråling 

20-kroning 

Tsjernobyl-ulykken  

Korrekt skrivemåte av telefonnummer 

mobilnummer: 906 10 650 

fasttelefon: 67 16 25 00 

med landkode: +47 67 16 25 00 

femsifret nummer: 06780 

800-nummer: 815 48 222 

faksnummer: 67 14 74 07 
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Tankestrek 

Det skal være tankestrek mellom ytterpunkter i tid og rom og mellom andre motpoler (da er 
det ikke mellomrom før og etter tankestreken). Tankestrek brukes dessuten til å utheve en 
tilføyelse eller et innskudd (da skal det være mellomrom på hver side av tankestreken). 
 

Eksempler på bruk av tankestrek der det ikke 
skal være mellomrom 

Eksempler på bruk av tankestrek der det skal 
være mellomrom 

2011–2015 

Mikrobølger 3–3000 Hz 

Mobiltelefon – råd for å redusere 
eksponering  

 

Skråstrek 

Det skal være mellomrom på hver side av skråstreken dersom minst av ett av alternativene 
består av to eller flere ord. Ellers skal det ikke være mellomrom ved skråstrek. 
 

Eksempler på korrekt bruk av skråstrek 

sikkerhetspolitiske kriser / krig 

For å beskrive et elektrisk felt brukes enheten volt/meter (V/m). 

 

Apostrof 

I norsk rettskriving bruker vi ikke apostrof ved s-genitiv. Apostrof brukes bare for å markere 
at én eller flere bokstaver mangler. Ved ord som slutter med en s-lyd (s, x og z), bruker vi 
apostrof for å markere at vi ikke gjentar s-en. 
 

Eksempler på feil bruk av apostrof Eksempler på riktig bruk av apostrof 

Strålevernet’s direktør Strålevernets direktør 

SAS’s nye fly SAS’ nye fly 
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Komma 

Komma gir leseren pauser. Det gjør det enklere å forstå hva som hører sammen, og hva som 
ikke gjør det. For å kunne følge kommareglene er det greit å ha styr på begrepene helsetning 
og leddsetning: En helsetning kan stå alene og gi mening, mens en leddsetning alltid er del 
av en helsetning. 
 
Her er noen av de viktigste kommareglene.  
 

Det skal stå komma mellom helsetninger som er bundet sammen med og, eller, men og for:  

Radon forekommer i alle slags bygninger, og total radonrisiko skyldes summen av 
opphold i ulike bygninger: jobb, fritid og privat bolig. 

Hver antenne sender ut radiofrekvente signaler i en bestemt retning, og signalene 
sendes ut nesten horisontalt.  

Se etter disse ordene: og, eller, men, for 

 
 

Det skal alltid være tegn foran men, enten komma eller punktum: 

Tilsyn med solarier er et kommunalt ansvar, men mange kommuner har behov for 
opplæring i dette. 

Vi trenger sol, men all overdreven soling medfører økt risiko for hudkreft. 

Se etter disse ordene: men 

 
 

Det skal stå komma etter en leddsetning som står først i en helsetning: 

Dersom dere har merknader eller kommentarer til varselet, må dere sende oss en 
skriftlig tilbakemelding. 

Hvis du har vannforsyning fra borebrønn og ønsker en radonanalyse av vannet, kan vi 
oversende prøvetakingsutstyr til deg. 

Se etter disse ordene: at, dersom, fordi, hvis, når, da, hvordan, hva, hvilke, som 

 
 

Det skal stå komma mellom sideordnede leddsetninger: 

Magnetfeltene forsvinner når varmekablene er slått av, eller når termostaten slår ut.  

For luftledninger har det også noe å si hvordan linjeopphenget er, og hvordan lasten 
fordeles på de ulike linjesettene. 

Se etter disse ordene: at, dersom, fordi, hvis, når, da, hvordan, hva, hvilke, som 
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Det skal stå komma etter en innskutt som-setning, også der som er utelatt: 

Personalet som arbeider nærmest pasienten i tilknytning til strålebehandling, er 
stråleterapeutene. 

Tiden det tar for nuklidene å nå Barentshavet, er anslått til 4–5 år.  

Se etter disse ordene: som 

 


