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REGLEMENTE FÖR ORTNAMNSVERKSAMHETEN I HEDEMORA, antaget av 

kommunfullmäktige 1991-05-30, med omedelbar tillämpning, med senast ändring av 

kommunfullmäktige den 14 juni 2016 § 89 

 

§ 1 

 

I arbetet med namngivning och i sin övriga befattning med ortnamnen ska kommunen ta 

hänsyn till namns kulturhistoriska värde. Vid namngivningen ska kommunen se till att 

funktionella krav tillgodoses. 

 

§ 2 

 

Miljö- och samhällsbyggnämnden utövar på kommunfullmäktiges vägnar beslutanderätten 

i kommunala namnärenden. 

 

§ 3 

 

Miljö- och byggnämnden ska svara för kommunens kontakter med lantmäteriverket och 

övriga myndigheter i namnfrågor. 

 

§ 4 

 

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

huvudman för, fastställs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och 

samhällsbyggnämnden fastställer också namn på kvarter. 

 

Namn på kommunens egna fastigheter och anläggningar fastställs av miljö- och 

samhällsbyggnämnden efter förslag av det förvaltningsorgan som ansvarar för fastigheten 

eller anläggningen. Exempel på sådana anläggningar är skolor, barnstugor, idrottsplatser, 

sporthallar, badplatser. 

 

§ 5 

 

Miljö- och samhällsbyggnämnden 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 miljö- och samhällsbyggnämnden använda sig av 

möjligheten att i exploateringsavtal införa bestämmelser om att kommunen ska godkänna 

namn på vägar och anläggningar i området. 

 

Miljö- och samhällsbyggnämnden bör verka för att i fråga om namn på vägar, som inte står 

under kommunens huvudmannaskap, väghållaren (vägförening, vägsamfällighet, 

skogsägare eller annan) samråder med kommunen innan denne ger vägar och jämförbara 

anordningar namn och förser dem med namnskyltar. Detsamma bör  

gälla trafikhuvudman för ortnamn på skyltar vid busshållplatser. 
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§ 6 

 

Innan miljö- och samhällsbyggnämnden fastställer namn som avses i § 4 bör yttrande efter 

behov inhämtas frånbildningsnämnden, räddningstjänstförbundet, kommunstyrelsen, 

polismyndigheten, postmästaren, länsantikvarien, ortnamnsarkivet och andra myndigheter 

eller sammanslutningar som bedöms ha intresse i namnärendet. 

 

§ 7 

 

Namnförslag ska utarbetas i så tidigt skede som möjligt. Senast när förslag till detaljplan 

upprättas bör miljö- och samhällsbyggnämnden lägga fram förslag till namn på de 

allmänna platser som finns inom planområdet. 

 

Namnförslag ska så snart som möjligt göras allmänt kända. Förslag till namn på gator etc 

ska fogas till planförslaget vid utställning. Namnärendet och planärendet ska dock 

behandlas var för sig i berednings- och beslutsprocesserna. 

 

§ 8 

 

När ändring av gatunamn, vägnamn etc planeras bör fastighetsägare, hyresgäster och 

bostadsrättsinnehavare som berörs, underrättas om förslaget och om motiven för detta. 

Detsamma gäller annan uppgift som ingår i adresser, som påverkas av en ändring. De som 

berörs av ändringsförslag, ska få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan det 

fastställs. 

 

Tiden mellan beslutad ändring och ikraftträdande bör vara minst ett år om inte särskilda 

skäl talar mot detta. 

 

§ 9 

 

Användning av personnamn i namn på gator, byggnader etc bör ske med försiktighet. 

Gator etc bör inte få levande personers namn. 

 

 


