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Reglemente för namn- och adressnummersättning 

 

1 Inriktning 

 
I arbetet med namnsättning skall kommunen ta hänsyn till kulturhistoriska 
värden. Vid namnsättning skall kommunen verka för samordning av namn, 
adress och funktionella krav. Användning av personnamn bör ske med för-
siktighet och levande personers namn skall ej användas. 
 

2 Beslutsinstans 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om namn enligt detta regle-
mente. I namnärenden av principiell eller kontroversiell natur kan miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden hänskjuta avgörandet till kommunstyrelsen. 
 

3 Kompetensområde 

 
Namnsättningen omfattar allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker 
som kommunen är huvudman för, samt kommundelar. 
 
Namnsättning omfattar även vägar som inte står under kommunens huvud-
mannaskap och beslutas eller förslag av väghållare eller med dennes med-
givande. 
 

4 Hantering av namnförslag 

 
Namnförslag skall utarbetas i så tidigt skede som möjligt. Innan beslut om 
namn fattas, skall yttrande inhämtas från kultur- och fritidsnämnden. Yttrande 
bör i förekommande fall även inhämtas från posten, räddningstjänsten, orts-
namnsarkivet samt andra myndigheter och fastighetsägare som bedöms ha 
intresse i namn- och adresseringsärendet. 
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5 Ändring av namn 

 
Ändring av namn bör undvikas. När ändring av namn ändå bedöms nödvän-
digt bör fastighetsägare som berörs underrättas om förslaget och om motiven 
för detta. Detsamma gäller annan uppgift som ingår i adresser, som påverkas 
av en ändring. De som berörs av ändringsförslag skall få möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget  
innan beslut. 
 

6 Bestämmelser om skyltning 

 
Ansvaret för vägskyltning åvilar väghållaren. Skylt skall utföras enligt anvis-
ningar från kommunens tekniska nämnd. 
 

7 Adressnumrering 

 
Gatu- och vägadresser numreras normalt med udda nummer på vänstra sidan 
och jämna nummer på högra sidan räknat från gatans början. 
Belägenhetsadresser på landsbygd numreras normalt efter avstånd från vägens 
början. 
 

8 Meddelande om nya eller ändrade namn och adressnu mmer 

 
Meddelanden om nya eller ändrade namn och adressnummer skall lämnas till 
berörda. 
 
 


