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Riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Karlskoga
kommun
God ortnamnssed enligt kulturminneslagen är grunden för
namnsättningsarbetet i Karlskoga kommun. Paragrafen är en så kallad
hänsynsparagraf, det vill säga att det inte är straffbart att inte följa den,
men den uppmanar till att följas.
God ortnamnssed
4 § Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed
iakttas. Detta innebär att



hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för
språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för
annat
 påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av
ortnamn
 svenska, samiska och finska namn så långt möjligt används
samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning
i flerspråkiga områden
Namn som godkänts för offentlig kartproduktion skall även i andra
sammanhang användas i sin godkända form.
4§ lagen 1988:950 om kulturminnen .m.m., ändrad 2000:265)

Följande riktlinjer gäller för namnsättningsarbetet i Karlskoga
kommun utifrån god ortnamnssed:
1. I arbetet med namngivning och i sin övriga befattning med
ortnamnen skall kommunen ta hänsyn till deras kulturhistoriska
värde. Vid namngivningen skall kommunen se till att funktionella
krav tillgodoses.
2. Kommunfullmäktige har till samhällsbyggnadsnämnden delegerat
rätten att besluta om ortnamn.
Samhällsbyggnadsnämnden har delegerat enkla adressärenden till
tjänsteman att på redan namngiven gata/väg eller adressområde
komplettera med nummer eller littera.
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3. För beredning av namnärenden ska det finnas en särskild
namnberedning. Denna beredning ska svara för kommunens
kontakter med Lantmäteriet och övriga myndigheter i
namnfrågor. Namnberedningen är inrättad under
samhällsbyggnadsnämnden.
4. Namnberedningen kan vid behov anlita språklig eller annan
expertis. Yttranden får inhämtas från kommunstyrelsen,
kommunens övriga nämnder, beredningar, tjänstemän eller av den
eller de som i övrigt anses kunna bidra i namnfrågan.
5. Namnberedningen ska vid beredning av namnförslag på
kommunens egna byggnader och anläggningar samråda med det
förvaltningsorgan som ansvarar för anläggningen/byggnaden.
Förslag till namn på vägar mm. som inte står under kommunens
huvudmannaskap tas fram i samråd med väghållaren.
Namnberedningen ska i mån av resurser hjälpa byggherrar och
andra med kostnadsfri rådgivning i ortnamnsfrågor. Samråd
mellan byggherrar och kommunen bör komma till stånd i tidigast
möjliga skede i planeringsprocessen för att på så sätt motverka att
spontana arbetsnamn uppstår.
För nya exploateringsområden bör samhällsbyggnadsnämnden
använda sig av möjligheten att i exploateringsavtal införa
bestämmelser om att kommunen ska godkänna namn på vägar
och anläggningar i området.
6. Namnförslag ska utarbetas i så tidigt skede som möjligt. Senast
när förslag till detaljplan upprättats bör namnberedningen lägga
fram förslag till namn på de allmänna platser som finns inom
planområdet.
7. Namnförslag ska så snart som möjligt göras allmänt kända.
Förslag till namn på gator och liknande ska fogas till planförslaget
vid utställning. Namnärende och planärende ska dock behandlas
var för sig i beredings- och beslutsprocessen.
8. När ändring av gatunamn, vägnamn etc. planeras bör
fastighetsägare, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare som
berörs underrättas om förslaget och om motiven för detta. De som
berörs av ändringsförslag ska få möjlighet att lämna synpunkter
på förslaget innan det överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden
för beslut.
Tiden mellan beslutad ändring och ikraftträdande bör vara minst
ett år om inte särskilda skäl talar mot detta.
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9. Användning av personnamn i namnsättningen bör ske med
försiktighet.
En person vars namn används i ett ortnamn i Karlskoga kommun
bör ha varit avliden i minst tre år.
10. Bestämmelser och ombesörjning av skyltning omfattas ej av
riktlinjerna för ortnamnsverksamheten.
11. I tätorten bildas belägenhetsadress vanligtvis av ett gatunamn och
ett nummer och på landsbygden av ett byadressområde och ett
nummer.
Belägenhetsadress definieras enligt Svensk standard (SS 63 70
03) bl.a. som ett sätt att ange en plats utan att använda
koordinater. Den ska entydigt bara peka ut en plats. Den måste
innehålla ett namn – adressnamn – som kan knytas till platsen.
Adressnamnet måste kompletteras med en unik beteckning –
adressplats.
12. Vid enkla adressärenden, det vill säga förändring av nummer eller
littera utefter en redan namngiven gata/väg eller befintligt
adressområde, sker all kontakt med fastighetens lagfarne ägare.
Förslaget skickas ut för tre veckors yttrande. Efter beslut skickas
en bekräftelse.

