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Fastsettelse av Nesbyen som nytt kommunenavn på Nes kommune i Buskerud med 
virkning fra 1. januar 2020 

Nes kommune i Buskerud og Nes kommune i Akershus har så langt blitt identifisert og 
skilt fra hverandre ved hjelp av fylkesnavnene. Fra 1. januar 2020 vil begge kommunene 
ligge i Viken fylke.  

I brev 7. juni 2019 viste Kommunal- og moderniseringsdepartementet til at det kan oppstå 
misforståelser i beredskapssituasjoner ved å benytte like kommunenavn. Videre påpekte 
departementet at også en eventuell presisering av navnene, som Nes i Hallingdal og Nes 
på Romerike vil innebære at kommunenavnene er for like. Departementet viste til at det er 
behov for navneendring, og oppfordret kommunene til å avklare et navnebytte.  

På denne bakgrunnen fattet kommunestyret i Nes kommune i Akershus 3. september 2019 
vedtak om at kommunen primært ønsker å beholde Nes som kommunenavn. 5. september 
2019 fattet kommunestyret i Nes kommune i Buskerud vedtak om at kommunen ønsker å 
bytte navn til Nesbyen.  

Kommuneloven § 3 nr. 3 første ledd lyder: "Endring i en kommunes navn avgjøres av 
Kongen". Ettersom kommunestyret i Nes kommune i Buskerud har fattet vedtak om å 
bytte navn til Nesbyen, legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet til grunn at 
det er en tilstrekkelig navneendring, og at det dermed ikke er nødvendig å bytte navn på 
Nes kommune i Akershus mot kommunens eget ønske. 

  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ref.nr.:  
Statsråd: Monica Mæland Saksnr.: 19/859 

Dato: 20. september 2019 
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