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Høring —framlegg til endringer i stadnamnlova

Vedrørende representantforslag fra Halleraker og Tommesen om endring av bruksnavn uten
grunneiers samtykke.

Ettersom behandlingen av lovendringsforslaget har tatt svært lang tid, vil NBS anbefale at
lovforslaget vedtas da forslaget inneholder elementer som samsvarer med intensjonen i Stortingets
vedtak sjøl om en frykter at forslaget også inneholder utsagn som kan skape problemer for eiere av
gårdsbruk. Etter at loven er vedtatt, vil praksis vise om loven er klar nok.

Det klart mest positive og mest imøtekommende i forhold til Stortingets enstemmige ønske er
følgende presisering i §6: «Eigaren eller festaren har det avgjerande ordet i desse sakene»

For å sikre en god praktisering av den nye loven er det viktig at det i Stortinget blir gift gode
premisser for å gi loven sin tilslutning:

Lovforslaget ble i sin tid fremmet fordi mange eiere av gårdsbruk, bruk og gårder ble overkjørt av
systemet og fikk eiendommens navn endret fra det den lenge hadde hatt. Det er viktig at denne
eiergruppen nå ikke møter vanskeligheter med å få det gamle navnet på plass. Det er viktig at de
som har opplevd en urett, fort får rettet på det.

Det mest betenkelige med lovforslaget er i § 5 der det fortsatt heter at Statens Kartverk gjør vedtak.
Det er betenkelig at en yrkesgruppe, navnekonsulenter posisjonert som konsulenter, saksbehandlere
i SK eller fagansvarlige i departementet, skal ha hånd om hele saksgangen. Det er ønskelig at
navnekonsulenter begynner å opptre som konsulenter gjennom å begrense seg til å gjøre tilrådinger.
Det bør sterkt vurderes om navnekonsulenttjenesten bør skilles fra vedtaksretten i den enkelte sak.
Det er svært uheldig at en faggruppe har monopol på hva som er rett i et samfunn.

Det beste hadde vært at folkevalgte organ tar beslutninger. SK har også i strid med kommunale
vedtak endret grendenavn. Det er derfor positivt at §5 presiserer kommunenes vedtaksområde. Det
ville vært en fordel om det i listen over kommunens vedtaksrett var tilføyd bygder.
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