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Høring Forslag om endring  av lov  om stadnamn Stedsnavnloven
Forslag til  ny forskrift  om skrivemåten av stedsnavn  -  merknad.

Vi viser til mottatte brev av 21.03.06.

Forskriftsutkastet er en oppfølging og utfylling av Lov av 18 mai 1990 nr. 1 l om stadnavn
m.m. som ble endret 10.06 05.  1  vårt høringsbrev til denne lovendringen, pekte vi på et
behov i forhold til presisering av hvorledes og hvem som er gitt myndighet til å fastsette
selve navnet. Dette er fortsatt kun omtalt i lovens §  I  ved at: "Lova gjeld når organ for
stat, fylkeskommune og kommune skal fastsette stadnavn eller skrivemåten på dei, eller
bruke dei i tenesta."
Forskriftsforslaget gir heller ingen utdypning på dette temaet. Vi vil derfor vise til vår
tidligere kommentar og legger ved en kopi av det tidligere brevet for enkelhets skyld.

Med hilsen

Svein Horrisland
Etatsdirektør Marked og kommunikasjon
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HØRM G  - FORSLAG  OM  ENDRING AV STADNAMN

Vi viser til brev av 10.02.04  med vedlagte høringsforslag fra Kultur-og kirkedepartementet
av 04.02.04.

Vi har følgende kommentar:
Lovens  §  1 angir at loven gjelder når "...organ for stat,  fylkeskommune og kommune skal
fastsetje stadnavn eller skrivemåten av dei,  ...".  Lovens øvrige paragrafer omtaler deretter
fastsetting av skrivemåten,  men sier lite om fastsetting av selve navnet.  F.eks. §  3 gir i
hovedsak anvisninger om hva som ikke er ønskelig,  men gir få anvisninger om hvilke
prinsipper som bør legges  til grunn.  Myndighet til å bestemme selve navnet er ikke omtalt,
men myndighet til fastsetting av skrivemåten er i §5 gitt til kommunen ,  fylkeskommunen og
Statens Kartverk.

Så langt vi kan se, gir loven  således ingen  klare  anvisninger i forhold til fcks.
Jernbaneverkets  ansvar og beslutningsmyndighet for egen  navnesetting.

Jernbaneverket er ansvarlig for jernbaneinfrastruktur.  Dette omfatter selve linjen,
forskjellige tekniske objekterlinnretninger/konstruksjoner som  £ eks.  tunneler og bruer, samt
stasjoner og holdeplasser. Både av traftkksikkerhetsmessige,  beredskapsmessige og
praktiske hensyn,  er det viktig at disse forskjellige elementene har entydige og
hensiktsmessige navn.  Ved fastlegging av slike navn tas det normalt utgangspunkt i de
stedlige navn som omfattes og reguleres gjennom loven,  men det stilles også spesielle krav
til at det ikke skal være mulighet for forvekslinger, hverken med navn andre steder i
jernbanenettet,  men også i forhold til f.eks.  veganlegg.

På denne bakgrunn vil vi bemerke at det hadde vært ønskelig med en  nærmere  klargjøring
og presisering i lovteksten av ovennevte forhold.

Med hil

Sv n Horrisland <,.i Ø
Etatsdirektør Marked og kommunikasjon Jan Petter Ødegaard
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