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1 Namnsättning i Sandvikens kommun
Kommunen har sedan lång tid tillbaka ansvarat för officiell namnsättning. 
Det gäller bland annat beslut om namn på gator, torg, parker och andra 
allmänna platser. Namnsättning kan även ske av andra aktörer som t.ex. 
Lantmäteriet och Trafikverket.

2 Begreppet ortnamn
Begreppet ortnamn definieras så här: ”Ortnamn är under en viss tid och i en 
viss krets av människor entydig benämning på en bestämd geografisk 
lokalitet.”
Ortnamnens huvuduppgift är att fungera som orienteringsinstrument vid 
kommunikation mellan människor. De spelar också en stor roll för 
människors känsla av identitet och förankring i tillvaron. Namnen påminner 
ofta om ett levande förflutet och bidrar till att skapa hemkänsla och trygghet. 
Ortnamnen utgör kulturlandskapets immateriella del.
Nästan alla platser omkring oss heter någonting. Ortnamn är inte bara namn 
på ”orter”, dvs. samhällen och städer, utan det är ett sammanfattande namn 
för alla geografiska namn. Grundläggande är att ortnamn är unika och 
lokaliserande. Det gör att ortnamn underlättar för taxi, färdtjänst, post, 
utryckningsfordon och andra transporter att hitta rätt.

3 God ortnamnssed
Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf införd i kulturmiljölagen 
(1988:950) med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed.
Detta innebär bland annat att:

 Hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.

 Ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, 
om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat.

 Påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn.
Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet 
användas i sin godkända form, enligt Lag (2013:548) om ändring i lagen 
(1988:950) om kulturminnen m.m.

4 Beslutanderätt
Kommunfullmäktige har beslutanderätt i kommunala namn- och 
adressärenden. Av reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnads-
nämnd, VGS, följer att VGS har i Sandvikens kommun rätt att självständigt 
fastställa namn på allmänna platser som kommunen är huvudman för såsom 
t ex gator, vägar, torg och parker. Detta gäller även för namnsättning av 
kommunens anläggningar som enligt detaljplanen anses vara allmän plats. 
För namnsättning av kommunens egna byggnader samt anläggningar som 
inte anses vara allmän plats, se punkt 7 och 8 nedan.
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VGS har även i övrigt rätt att ta initiativ i namnfrågor. Innan dess ska 
nämnden dock ha rådgjort med det beredningsorgan i kommunen som 
handlägger namnärenden, Västra Gästriklands namnberedning. 

5 Västra Gästriklands namnberedning
För beredning av namnärenden ska det finnas en särskild namnberedning; 
Västra Gästriklands namnberedning. Denna beredning ska svara för 
kommunens kontakter med Lantmäteriet och övriga myndigheter i 
namnfrågor.
Namnberedningen ska bestå av kart- och lantmäterichef eller den som chef 
sätter i sitt ställe, plan- och byggchef eller den som chef sätter i sitt ställe, 
arkivarie, nämndsekreterare, förrättningsassistent samt vid behov 
adjungerande expert(er). Yttranden får begäras från kommunstyrelsen, 
kommunens övriga nämnder, beredningar och tjänstemän.
Kart- och lantmäterichefen eller den som chef sätter i sitt ställe är 
sammankallande och ordförande. Namnberedningen sammanträder på dag 
och tid som ordföranden bestämmer. Ordföranden ansvarar för att kallelse 
utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska skickas till alla som 
får närvara vid sammanträdet senast en vecka före nästa möte. En ledamot 
som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

5.1 Principer vid ortnamnsfrågor 
Vid beredning av frågor rörande namngivning av gator, vägar, torg och 
parker ska följande principer tillämpas:

 Tillvarata befintliga namn och bibehålla ortnamnsbruket i trakten, d v s 
verka för att bibehålla befintliga äldre namn.

 Anknyta till kulturvårds- och hembygdsintressen vid tillfällen då det 
är lämpligt.

 Använda befintliga namnkategorier då äldre namn saknas. I andra 
hand skapa nya namnkategorier och i tredje hand sker enskild 
namnsättning. 

 Ortnamn ska vara lätt att uttala, uppfatta och komma ihåg. Det ska 
inte förväxlas med andra namn och helst vara unikt i regionen. 

 Namn får inte heller inbjuda till löje eller ge anledning till mindre 
behagliga associationer. 

 Ortnamn ska följa språkriktighet och svenska skrivregler. 

 Kortare återvändsgator får i regel inga egna namn. Adressnummer 
sätts efter intilliggande ”större” gata eller väg. 
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6 Övriga beslutsbefogenheter och arbetssätt
VGS har rätt att självständigt fastställa namn på vägar som inte står under 
kommunens huvudmannaskap.1

Nämnden och namnberedningen ska, i mån av resurser, hjälpa byggherrar 
och andra med kostnadsfri rådgivning i ortnamnsfrågor. Samråd mellan 
byggherrar och kommunen bör komma till stånd i tidigast möjliga skede i 
planeringsprocessen. För t ex nya fritidsområden bör VGS använda sig av 
möjligheten att i exploateringsavtal införa bestämmelser om att kommunen 
ska godkänna namn på vägar och anläggningar i området.
VGS och namnberedningen bör verka för att ägare till skogsfastigheter 
samråder med kommunerna innan de ger skogsbilvägar namn och förser 
vägarna med namnskyltar. Detsamma bör gälla trafikhuvudmän för ortnamn 
på skyltar vid busshållplatser. 

7 Namn på kommunens egna byggnader 
Namn på kommunens egna byggnader fastställs av det förvaltningsorgan 
som har verksamhet i byggnaden. Om det t.ex. byggs en skola tar 
kunskapsförvaltningen fram förslag på skolans namn, vilket fastställs genom 
beslut i kunskapsnämnden. Kontakt ska tas med namnberedningen för att 
säkerställa att inga dubblettnamn tillskapas.

8 Namn på kommunens egna anläggningar (som inte 
anses vara allmän platsmark)

Namn på kommunens egna anläggningar, som inte anses vara allmän 
platsmark, fastställs av det förvaltningsorgan som ansvarar för anläggningen. 
Kontakt ska tas med namnberedningen för att säkerställa att inga 
dubblettnamn tillskapas.

9  Namn på kvarter som utgör fastighetsbeteckning
Namn på kvarter inom Sandvikens kommun, som utgör fastighetsbeteckning, 
beslutas av Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet, efter samråd med 
Lantmäteriet.

10 Planprocessen och namnärenden
Namnförslag ska utarbetas i så tidigt skede som möjligt i planprocessen. 
Helst innan förslag till detaljplan skickas ut på samråd bör namnberedningen 
lägga fram förslag till namn på de allmänna platser som finns inom 
planområdet. Namnförslag ska så snart som möjligt göras allmänt kända. 

1 Regeringsrätten har den 25 mars 2002, mål 4309-1998, avslagit överklagande av dom i Kammarrätten 
beträffande kommunens rätt att besluta om namn på enskild väg utanför detaljplanelagda område. Detta 
innebär att kommunens beslut om namnsättning står fast. Genom domen, som har prejudicerande 
verkan, har det klargjorts att det är kommunallagens allmänna befogenheter i 2 kap. 1 § som utgör det 
rättsliga stödet för sådan kommunal namnsättning.
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Förslag till namn på gator etc. ska fogas till planförslaget vid utställning. 
Namnärendet behandlas samtidigt med planärendet i beslutsprocessen.

11 Ändring av befintliga ortnamn
Hävdvunna ortnamn inte ska ändras utan starka skäl. Förändringar av 
vägnätet i samband med nya eller ändrade detaljplaner eller andra 
förändringar eller utbyggnader i samhället kan vara skäl till översyn av 
berörda ortnamn, till exempel väg- och kvartersnamn. Ett annat skäl kan vara 
ett beaktande av säkerhets- eller trygghetsaspekter där uppenbara 
förväxlingsrisker föreligger för polis, räddningstjänst med flera. Ortnamn ska 
inte ändras mer än absolut nödvändigt.
När ändring av gatunamn eller vägnamn planeras bör fastighetsägare, 
hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och eventuellt andra som berörs 
underrättas om förslaget och om motiven för detta. De som berörs av 
ändringsförslaget ska få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan 
det överlämnas till VGS för beslut. Beslut om ny eller ändrad adress ska 
meddelas till representant som är berörd av beslutet. 

12 Personnamn
Användning av personnamn i namn på gator, byggnader etc. bör ske med 
försiktighet. Levande personers namn ska inte användas. Minst fem år ska ha 
passerat efter att personen i fråga avled innan namnet används. Personen bör 
även haft en relation till platsen som ska namnges. Personen ska också vara 
väl känd för allmänheten och varit en god medborgare. Detta gäller både 
lokalt som utanför kommunens gränser. Det kan dock finnas fall då det är 
motiverat att på detta sätt hedra en person, som inte är så känd, men som har 
betytt mycket för trakten. 

13 Adresser och lägenhetsnumrering 
VGS är ansvarig för adressättning i kommunen och för att ajourföring av 
adresserna sker i det nationella adressregistret.
En belägenhetsadress är en unik plats utan att den anges med koordinater, 
t.ex. entrén till ett hus. För att en adress ska vara en belägenhetsadress krävs 
att den beslutats av den som är ansvarig för detta, d.v.s. kommunen.
En belägenhetsadress ska vara unik och bestå av:

 Kommunnamnet

 Kommundelsnamnet - om sådant finns

 Adressområdet - gatan, vägen, byn eller gården

 Adressplatsen - numret med eventuell bokstav
Inom gatuadressområde och metertalsadressområde ska numrering göras så 
att adressplatser på ena sidan vägen ges udda nummer och de på andra sidan 
ges jämna nummer.
Udda nummer ges normalt på vänster sida i numreringsriktningen och jämna 
nummer på höger sida. Numreringsriktningen bör vara utåt från en tätorts 
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centrum. Återvändsgator och andra mindre stickvägar numreras från 
anslutningen till huvudvägen och utåt. Parallella gator bör ha samma 
numreringsriktning.
Hushålls- och bostadsstatistik framställs av uppgifter i lägenhetsregistret och 
i folkbokföringen. Statistiken har ersatt folk- och bostadsräkningarna, som 
senast genomfördes år 1990.
Kommunerna uppdaterar lägenhetsregistret med hjälp av uppgifter från 
fastighetsägarna och beslutar om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla. 
Som fastighetsägare är man skyldig att lämna uppgifter till kommunen om 
sådana förändringar i sitt lägenhetsbestånd som innebär att uppgifterna i 
registret behöver ändras. VGS beslutar om lägenhetsnummer.
Lagen (2006:378) om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006. 
Regelverket består även av förordning (2007:108) om lägenhetsregister och 
Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2007:3).
Fastighetsägaren beställer, sätter upp och bekostar adressnummerskyltar på 
byggnader. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med Sandviken 
kommuns allmänna ordningsföreskrifter § 22 i bihang nr 38, fastställda av 
kommunfullmäktige den 15 december 2008, § 156, bilaga 7.

13.1 Information och dokumentation 

Meddelande om nya eller ändrade namn eller adressnummer lämnas till 
remissinstanserna samt andra som kan vara berörda. I meddelandet ska alltid 
anges den tidpunkt från vilken det nya eller ändrade namnet eller 
gatuadressen ska gälla.

14 Skyltning
VGS ska utföra och bekosta skyltning av alla gator, vägar och allmänna 
platser där namnbeslut finns oavsett vem som är väghållare. Skyltbeståndet 
ska hålla en godtagbar standard. 
Fastighetsägaren beställer, sätter upp och bekostar adressnummerskyltar på 
byggnader. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med Sandviken 
kommuns allmänna ordningsföreskrifter § 22 i bihang nr 38, fastställda av 
kommunfullmäktige den 15 december 2008, § 156, bilaga 7.
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Referenser

Internet
Lantmäteriet - Ortnamn
Lantmäteriet - Adresser

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Ortnamn/
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Fastighetsregistret/registrets-innehall/?faq=eb9e
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