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Uttalelse – forslag til endringer i lov om stadnamn 

Viser til brev fra kulturdepartementet av 02.06.2014 om forslag til endringer i lov om stadnamn (deres 

ref. 14/2588). Trondheim kommune har etter forespørsel fått forlenget uttalefrist til 19.09.2014.  

 

Etter behandling i kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen oversender Trondheim kommune følgende 

høringssvar til forslag om endringer i lov om stadnamn:  

 

1. Trondheim kommune mener at klargjøringer og presiseringer gjort i lovteksten i §1-5, 7, 9-14 er 

tilfredsstillende og svarer til formålet med loven. Endringene bidrar til en tydeligere og mer 

utdypende forståelse av lovens formål og av rollefordelingen til de involverte i den enkelte 

navnesaken.  

 

2. Trondheim kommune har i utgangspunktet ingen motforestillinger til endringer foreslått i §§6 og 

8. For øvrig ønsker vi å bemerke følgende: 

 

Det oppleves litt uklart hvilken status eiendommer med bruksnummer 1 vil få i denne 

sammenhengen. Skal navn på disse eiendommene betraktes som sammenfallende med det 

opprinnelige gårdsnavnet (og derfor underlagt statlig navnemyndighet), eller er også bruksnummer 

1 å betrakte som et bruksnavn på linje med andre bruk under samme gård (bruksnummer 2,3, 

osv.), hvis avgjørelsesmyndighet faller på den enkelte eier eller fester? Denne uklarheten bør 

klargjøres på en slik måte at loven ikke legger til rette for tvil eller misforståelser.  

 

Endringsforslaget gjeldende §§6 og 8 problematiserer i mindre grad eventuelle konsekvenser av å 

flytte avgjørelsesmyndigheten om bruksnavn til privatpersoner. Dersom brukseier selv kan få 

bestemme skrivemåten av navn på egne bruk er det sannsynlig at det kan få følger for det totale 

navnerepertoaret innenfor enkelte områder. I Trondheim kommune finnes flere områder der det 

lokalt er uenighet om skrivemåten av navnet, deriblant Grillstad og Saupstad. I slike områder kan, i 

følge lovforslaget, det samme navnet heretter opptre på flere eiendommer med så mange ønskede 

skrivemåter som lar seg dokumentere. Dette kan åpne for lokal konflikt om hva som er ”fasit”. Det 

bør imidlertid føyes til at slike ”konfliktområder” oppleves å være i mindretall. I dag legges det 

mye arbeid i å skape en ryddig og enhetlig navnesituasjon på tross av uenigheter om skrivemåte 

fordi man mener det er viktig å legge til rette for at allmennheten skal ”finne frem”. For øvrig vil 

snart alle innbyggere ha fått tildelt egen vegadresse som vil tas i bruk av det offentlige, noe som vil 

sikre fremkommeligheten på en god måte.  
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3. Trondheim kommune vil generelt påpeke viktigheten av at valg av navn og skrivemåte på navn 

forankres lokalt. Når det oppstår uenighet om skrivemåte mellom lokale myndigheter og 

Kartverket eller klagenemnda om skrivemåte på navn bør det sterke grunner til før beslutninger 

gjort av lokalt folkevalgt organ overstyres av sentrale myndigheter.  

 

 

 

 

Med hilsen  
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Mona Høiås Sæther 

kart- og oppmålingssjef 

Benedikte Aaen 

saksbehandler 
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