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OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I STEDSNAVNLOVEN

Saksfremstilling:

Kulturdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i lov 18.05.1990 nr. 11 om
stadnamn (stedsnavnloven). Endringsforslagene gjelder § 3 om navnevern og § 6 om
saksbehandlingen i navnesaker. Fristen for å avgi høringsuttalelse til departementet er satt til
22.01.2018.

Oslo kommune har besluttet å avgi høringsuttalelse.
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Vedtukskompetanse
Myndigheten til å avgi høringsuttalelse på vegne av Oslo kommune i saker som ikke er av
prinsipiell betydning, er delegert til den enkelte byråd. Det vises til bystyrets vedtak 30.05.2001
sak 218 og bystyrets vedtak 30.01.2013 sak 18, samt til byrådets videredelegasjon i vedtak
03.07.2001 sak 1360.

Vedtak:

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse:

Bakfor saken

Formålet med stedsnavnloven er etter lovens § 1 første ledd å «ta vare på stadnamn som språklege
kultunninne, gi dei ei skriftform som er praktisk, og som ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i
namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.» Som stedsnavn etter loven regnes
bIant annet navn på gater, veier, broer, plasser, fiell og vann.

Nedarvede stedsnavn er gitt et vem etter lovens § 3. Det følger av bestemmelsens andre ledd at:
«eit nedervd stadnamn kan berre bytast ut med eit anna namn som har tradisjon som namn på det
same namneobjektet. Unntak kan gjerast dersom særlege grunnar talar for det.» I høringsnotatet
fra Kulturdepartementet foreslås et nytt § 3 tredje ledd: «For kommunale ogfylkeskommunale
vedtak om namnesetjing gjeld andre ledd herrefor samiske og kvenske stadnamn.»

Begrunnelsen for forslaget er at kommuner og fylkeskommuner skal få større selvråderett i
stedsnavnsaker. Det er i høringsnotatet vist til Meld. St. 12 (2011-2012) Stat og kommune —
styring og samspel, der kommunenes selvråderett omtales. Det er videre vist til at flertallet i
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Stortingets kommunalkomite ved behandlingen av Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen
uttalte at det må vurderes å gi økt kommunalt selvstyre til fastsetting av skrivemåte og navn
innenfor adresse- og skiltprosjekt. Departementet viser i tillegg til at det har vært få klagesaker
som gjelder stedsnavnloven § 3 andre ledd i Klagenemnda for stedsnavnsaker.

Departementet foreslår samtidig en endring i stedsnavnloven § 6 om saksbehandlingen i
navnesaker. Den foreslåtte endringen går ut på at Stedsnavnstjenestens navnekonsulenter i tillegg
til å gi kommunene og fylkeskommunene råd om skrivemåten av navn, skal gi råd om navneskikk
og om valg av navn. I høringsnotatet er det vist til at departementet legger til grunn at kommunene
og fylkeskommunene i utgangspunktet vil ønske å videreføre nedarvede stedsnavn som har
tradisjon på et sted, og at de også som oftest vil følge de navnefaglige rådene de vil få etter de
foreslåtte endringene i saksbehandlingsreglene.

Navnsettin i Oslo kommune

I Oslo kommune er myndigheten til å fatte vedtak om navnsetting videredelegert av bystyret i
vedtak 30.11.2000 sak 488 Instruksfor navnsetting av gater, veier,plasser m.v. i Oslo. Byrådet
har fullmakt til å fatte vedtak om navnsetting i sentrum sone, mens bydelsutvalgene har fullmakt
til å fatte vedtak om navnsetting for den enkelte bydel. Fulhnakten inkluderer å vedta
navneendringer, men bare i de tilfeller eksisterende navn innebærer betydelig praktisk ulempe.
Saker som ijelder endring av navn som ikke skyldes dette, må behandles av bystyret.

Oslo kommunens merknader

Forslaget medfører at nedarvede stedsnavn ikke lengre vil være vemet etter stedsnavnloven § 3
andre ledd (med mindre stedsnavnet er samisk eller kvensk) i de tilfeller en kommune eller en
fylkeskornmune vurderer å bytte det ut. Vedtak om endring av et nedarved stedsnavn vil heller
ikke lengre kunne påklages til Klagenemnda for stedsnavnsaker, med unntak av selve skrivemåten
av det nye navnet som fortsatt vil kunne påklages.

Oslo kommune har mange gater, veier, plasser, parker, mv med gamle navn, nedarvet gjennom
generasjoner. Noen av navnene er svært gamle. Disse stedsnavnene er med på å fortelle historien
om byen. Stedsnavnene er en del av innbyggernes felles kulturarv og felles kulturhistorie.
Kommunen er opptatt av at også etterslektene bør få del i denne arven og historien.

Oslo kommune mener hensynene bak vernet i stedsnavnsloven § 3 annet ledd gjør seg gjeldende
også for fylkeskommunale og kommunale nedarvede stedsnavn. I stedsnavnloven åpnes det i dag
for at nedarvede stedsnavn kan byttes ut dersom særlige grunner taler for det. Oslo kommune ser
det som viktig at nedarvede stedsnavn får stå urørt med mindre særlige grunner taler for en
endring, og har ikke sett at det er et behov for den lovendringen som foreslås. Oslo kommune er
ellers ikke kjent med om dette behovet kan være større andre steder i landet.

Etter Oslo kommunes syn vil det være kun helt unntaksvis at det er aktuelt å endre nedarvede
stedsnavn og da fordi det er særlige grunner som taler for det. Noe annet vil være lite hensynsfullt
ovenfor byens innbyggere og den etterkommende slekt. Begrunnelsen for navneendringen må
kunne stå seg over tid.

Oslo kommune har samtidig merket seg at det er gjort endringer i saksbehandlingsreglene og
støtter disse. Oslo kommune vil sørge for å ivareta alle de hensyn som er relevante og passe på at
saken er best mulig opplyst før et nedarvet stedsnavn eventuelt skulle bli vedtatt byttet ut.
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