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Ortnamnsrådets rekommendation om användningen av memorialnamn
Bakgrund
Kommunerna och namnsättningen
Kommunerna beslutar enligt förordningen om fastighetsregister, 20 §, om
namn på kvarter. Kommunerna sätter också namn på vägar, gator och allmänna platser inom detaljplan samt på stadsdelar och på olika kommunala
inrättningar som t ex skolor, barnstugor eller idrottsanläggningar. Enligt lagen om lägenhetsregister, vilken f.n. dock endast har lokal omfattning, skall
kommunerna fastställa belägenhetsadresser för bostadslägenheter. I en regeringsrättsdom från mars 2002 slogs fast att kommunerna även sätter namn på
vägar utanför detaljplanelagt område eftersom detta är att betrakta som ett
allmänt intresse med stöd i kommunallagens kap 2, § 1.

God ortnamnssed
Sedan 1 juli 2000 finns i kulturminneslagen, kap 1 § 4, en bestämmelse om att
god ortnamnssed skall iakttas vid statlig och kommunal verksamhet.
Om memorialnamn
Ortnamnsrådet, som är ett rådgivande organ till Lantmäteriverket, rekommenderar – i enlighet med Förenta Nationernas resolution VIII/2 från 2002
om standardisering av geografiska namn – försiktighet vid användningen av
memorialnamn. Det betyder att man ska undvika att namnge gator eller platser efter levande personer liksom att en viss tid bör förflyta innan en avliden
persons namn används i namn på gator, torg eller allmänna platser.
Ortnamnsrådets rekommendation bifogas.
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Information och kontakt:
Det finns inom olika myndigheter specialister som kan ge råd i frågor som rör
god ortnamnssed och frågor om ortnamnsvård.
Ortnamnsexperter:

Leif Nilsson, Språk- och folkminnesinstitutet, tel 018-65 21 71
Annette Torensjö, Lantmäteriverket i Gävle, tel 026-63 30 78
Staffan Nyström, Riksantikvarieämbetet, tel 08-51 91 85 15
Kontaktpersoner på Sveriges kommuner och landsting
Marianne Leckström, tel 08- 452 78 74
Kerstin Lundberg, tel 08 –452 79 95

Tidigare cirkulär som berör detta område:
1999:139 Registerbaserad Folk- och Bostadsräkning, Basadressregister, Ortnamnsfrågor m.m.
2000: 82 Ny bestämmelse om att god ortnamnssed ska iakttas vid kommunal
verksamhet införd i kulturminneslagen

2002:37 Regeringsrättens dom om laglighetsprövning av kommunal namnsättning av vägar
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