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RIKTLINJER FÖR NAMNGIVNING OCH NAMNSKICK I BROMÖLLA KOMMUN 
 
 
Ortnamn – Vad är det? 
 
Definition – ortnamn är under en viss tid och i en viss krets av människor entydig benämning på en 
bestämd geografisk lokalitet.  
 
Namn på städer, byar, gårdar, kyrkor, ängar hagar, gator, torg, hamnar, naturreservat, sjöar, berg 
vattendrag, grottor mm. Ortnamnens huvuduppgift är att fungera som orienteringsinstrument vid 
kommunikation mellan människor. De spelar också stor roll för människans känsla av identitet och 
förankring i tillvaron.  
 
 
Kulturmiljölagen 
 
Hänsynsparagrafen i Kulturmiljölagens 1:4 stadgar att ”god ortnamnssed” skall iakttas vid statlig 
och kommunal ortnamnsverksamhet. 
 
God ortnamnssed 
4 § Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed iakttas. Det innebär 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, och 
   – namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt används samtidigt på kartor  
      samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden. 
Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet användas i sin 
godkända form. Lag (2013:548). 
 
 
Lantmäteriet – Ortnamnsrådet 
 
Lantmäteriet är svensk ortnamnsmyndighet. Ortnamnsrådet är samarbetsorgan för myndigheter 
och organisationer och består av representanter från olika myndigheter, t.ex. Lantmäteriet, Posten, 
Trafikverket, SKL, Riksantikvarieämbetet. Ortnamnsrådet är remissinstans vid bl.a. regeringens 
och kommunernas namnbeslut. Tillsammans med Lantmäteriet utvecklar de principer och 
formulerar mål för god ortnamnspolitik. 
 
 
Riktlinjer 
1. I arbetet med namngivning och i övriga befattningar med ortnamn skall ortnamnskommittén ta 

hänsyn till namnets: 
- lokaliserande – bidra till orientering i landskapet och bebyggelsen.  
- lätthet att skriva, uttala och uppfatta, undvika likalydande namn inom närområdet - stor 

betydelse vid alarmering. 
- bärande av det historiska kulturarvet – ger en ovärderlig inblick och koppling till historisk 

tid. 



 
 
 

2. Kommunstyrelsen har beslutanderätten i kommunala namnärenden. 
 

3. Ortnamnskommittén, bestående av tre förtroendevalda och en sammankallande tjänsteman, 
ska bereda namnärenden och svara för kommunens kontakter med lantmäteriet och övriga 
myndigheter i namnfrågor. Vid behov kan språklig eller annan expertis anlitas. 

 
 

4.  
a. Namn på allmänna platser, såsom gator, vägar torg och parker, som kommunen är     

huvudman för, fastställs av kommunstyrelsen efter förslag av ortnamnskommittén. 
b. Namn på kommunens egna fastigheter och anläggningar fastställs av kommunstyrelsen 

efter förslag av det förvaltningsorgan som ansvarar för fastigheten eller anläggningen och 
efter att ha hört ortnamnskommittén. 

c. Namn på vägar som inte står under kommunens huvudmannaskap fastställs av 
kommunstyrelsen på förslag av väghållaren eller med dennes medgivande. 

d. Kommunstyrelsen skall verka för att skogsägare samråder med kommunen innan de ger 
skogsvägar namn och förser dem med namnskyltar. Detsamma skall gälla trafikhuvudmän 
för ortnamn på skyltar vid busshållplatser. 

e. Samråd mellan byggherrar och kommunen bör komma till stånd i tidigast möjliga skede i 
planeringsprocessen. 

f. För t ex nya fritidsområde/industriområde bör kommunen använda sig av möjligheten att i 
exploateringsavtalet införa bestämmelser om att kommunen skall godkänna namn på vägar 
och anläggningar i området. 

 
 

5. Namnförslag skall utarbetas i så tidigt skede som möjligt, för att undvika att provisoriska 
”arbetsnamn”, som är svåra att ändra på. När planprocesser påbörjas ska namnfrågorna 
initieras hos ortnamnskommittén. Förslag till namn på gator och allmänna platser bör fogas till 
planförslaget vid utställningen. Namnärendet och planärendet skall behandlas var för sig i 
berednings- och beslutsprocesserna. 
 
 

6. När ändring av gatunamn, vägnamn etc. planeras skall fastighetsägare, hyresgäster och 
bostadsrättsinnehavare som berörs underrättas om förslaget och motiven för detta. Detsamma 
ska gälla för annan uppgift som ingår i adresser, som påverkas av en ändring. De som berörs 
av ändringsförslaget skall få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan det överlämnas 
till kommunstyrelsen. Tiden mellan beslutad ändring och ikraftträdande bör vara minst ett år om 
inte särskilda skäl talar mot detta.  
 
 

7. Användning av personnamn i namn på gator, byggnader etc. bör ske med försiktighet. Gator 
etc. bör inte få levande personers namn. 
 
 

8. Vid namngivning av platser ska namnets ursprung och kulturhistoriska förankring 
dokumenteras. Ortnamnskommittén ansvarar för detta.  
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