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Høringsuttalelse til forslag om endring i Lov om stadnamn
Det vises til brev fra Kultur- og kirkedepartementet 04.02.2004 med forslag om endring av
Lov om stadnamn.
Høringsfristen var satt til 22.03.2004, men departementet har muntlig samtykket i at Bergen
kommune kan levere uttalelse innen 02.04.2004.
Bergen kommune sendte i 2001 uttalelse til en evaluering om hvordan lov og forskrifter om
stedsnavn hadde fungert i de snart 10 årene siden de trådte i kraft (byrådsak 319/01).
Vi registrerer at et flertall av de synspunktene som kommunen formidlet i høringen av
”evalueringsrapporten” i 2001 omfattes av det forslaget som nå legges frem, og kommunen er
i hovedtrekk positiv til de endringene som foreslås i loven.
Vi vil særlig trekke fram følgende punkter:
-

-

Forslaget om en formålsparagraf (forsl. § 1) som uttrykker lovens intensjon gjør det
lettere å forstå hensikten med loven og hva som skal legges vekt på i
saksbehandlingen.
Det virker avklarende at definisjon av begreper foreslås flyttet fra forskriftene til
lovteksten og suppleres (forsl. § 2).
Videre er kommunen enig i at det innføres regler om navnevern og navnsetting for å
begrense utglidning i bruken av karakteristiske gamle stedsnavn (forsl. § 3).
Den foreslåtte endringen i § 4 om at skrivemåten skal ta utgangspunkt i ”den lokale
talemålsforma” av navnet er bedre avklarende enn eksisterende: ”den nedervde lokale
uttalen”. Departementets bemerkning om at regelverket ikke en gang for alle skal
fryse skriftformene, men at dialektale endringer over tid også skal kunne påvirke
stedsnavnene er avklarende.
Forslagets § 5, andre ledd, om at kommunen gjør vedtak om skrivemåten av alle
adressenavn (selv om det gjelder fylkeskommunale veger) er klargjørende, og
bekrefter den praksis som har etablert seg mellom vedtaksmyndighetene flere steder.
Vi er enige med departementet om at saksbehandlingen vil bli forenklet slik de nye
reglene foreslås i forsl. §6.

-

Slik forslagets § 10 er formet vil lokal organisasjon med særlig tilknytning til et
stedsnavn ikke ha klagerett, selv om organisasjonen kan ta opp navnesak etter §5 pkt
c. Dette stemmer ikke med departementets kommentar øverst på side 13 i
høringsnotatet om at det bare er navnekonsulentene som ikke har klagerett. Foreligger
det her en trykkfeil?
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