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DIARIENUMMER 
KS/2019:384-246  

 

Riktlinjer för bestämmande av namn och 
belägenhetsadresser i Burlövs kommun 
Antagna av kommunstyrelsen 2020-01-27, § 4 

 

1 Ortnamn 
1.1 Behov av ortnamn 

Nästan alla platser omkring oss heter någonting. Samhällen och byar, gårdar och torp, skogar och 
berg har namn. Varje gata, väg och många kvarter i våra tätorter har namn, liksom parker, torg och 
offentliga platser och byggnader m.m. Ortnamnen särskiljer, identifierar och lokaliserar platser och 
fyller en viktig funktion. Men namnen har också en viktig roll som kulturhistorisk källa och är en del 
av kulturarvet.  

1.2 God ortnamnssed 

I arbetet med namngivning ska hänsyn tas till kulturhistoriska värden. Vid namngivning ska iakttas 
god ortnamnssed i enlighet med 1 kap. 4 § kulturmiljölagen (1988:950). Detta innebär bl.a. att  

• hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl 
• ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stav-

ningsformer talar för annat 
• påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn 

1.3 Namngivning av andra än kommunen  

Offentlig namngivning verkställs förutom av kommunen av bl.a. Lantmäteriet (namn på allmänna 
kartor, traktnamn i fastighetsregistret m.m.), Trafikverket (större trafikplatser, vägskyltning, järn-
vägsstationer m.m.), länsstyrelserna (natur- och kulturreservat), Svenska kyrkan (församlingar, 
kyrkliga byggnader m.m.), Postnummerrådet (postorter), trafikföretagen (busshållplatser) och i 
vissa fall privata väghållare (för vägar och gator utanför detaljplan beslutar väghållaren om namn-
sättning, och inom detaljplan beslutar kommunen om namnsättning).  

1.4 Vissa termer och begrepp   

Ortnamn avser en benämning på en bestämd geografisk plats. Begreppet ortnamn innefattar alltså 
inte enbart namn på ”orter” i mer allmänspråklig mening, dvs. samhällen och byar, utan är ett sam-
manfattande begrepp för alla geografiska namn, t.ex. namn på städer och kommuner, vägar och 
kvarter, torp och gårdar, byggnader och anläggningar osv. Även namn på åkrar och ängar, parker 
och allmänna platser, broar och liknande betraktas som ortnamn.  

Ortnamnet kan alltså avse en byggnad som då får ett visst namn. Verksamheten i samma byggnad 
kan få både byggnadens namn såväl som ha ett eget annat namn. Ortnamnet på en byggnad får så-
ledes skiljas från namnet på verksamheten i samma byggnad. När det gäller exempelvis skolor sam-
manfaller dock som regel verksamhetens namn med ortnamnet. Som exempel finns verksamheten 
Vårboskolan på platsen Vårboskolan. På platsen Vårboskolan finns dock fler verksamheter – 
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komvux och kulturskolan. Ortnamnet kan bestå långt efter att verksamheten har upphört. Krone-
torps Mölla är ett exempel.  

Ortnamn kan bestå i kategorinamn som ämnesmässigt och logiskt hör ihop, men som inte nödvän-
digtvis har någon naturlig koppling till området där namnen lokaliseras. Exempel på detta kan vara 
när namnsättaren utgått från kategorier som exempelvis fåglar. Det kan underlätta både namnsätt-
ning och orientering där flera gator nära varandra namnges efter en kategori såsom Fasanvägen, 
Falkvägen och Trastvägen.   

Enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister ska även alla bostadslägenheter ha en belägenhetsa-
dress. Med en belägenhetsadress avses en adress som entydigt anger läget för en bestämd plats. 
Om det finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska kommunen fastställa 
ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. 

2 Ansvarsområde för kommunstyrelsen    
1. Det åvilar kommunstyrelsen att inom de delar av kommunen där detaljplan med kommunalt 

huvudmannaskap för allmänna platser gäller, fastställa namn på gator, parkvägar, broar, torg, 
parker, allmänna platser samt namn på andra områden vilka nyttjas eller är avsedda att nyttjas 
för allmän samfärdsel eller annars for allmänt begagnande. 

2. Inom övriga delar av kommunen fastställer kommunstyrelsen namn på vägar för vilka kommu-
nen är väghållare, busshållplatser på sådana vägar, parker och andra allmänna platser som 
kommunen äger eller nyttjar. 

3. Inom hela kommunen ska kommunstyrelsen fastställa namn på kommunala byggnader och an-
läggningar. Kommunstyrelsen ska även fastställa gränser för och namn på kommundelar och 
kommundelsområden. 

4. Adressnummer kan åsättas av behörig tjänsteman inom Burlövs kommun. 

3 Beredning av ärende  
Det ankommer på kommunstyrelsen att bevaka behovet inom området. Ärende om namnsättning 
eller ändring kan dock initieras även av andra.  

Kommundirektören ansvarar för beredningen av dessa upptagna frågor. Handläggningen kan ske av 
annan tjänsteman. I beredningsprocessen bör representanter för kommunens ansvariga verksam-
heter för samhällsplanering och tekniskt genomförande tillsammans med representanter från kom-
munens kulturverksamhet samt GIS-ingenjör ingå. Om eventuell övrig berörd verksamhet kan fast-
ställas, bör även denna ingå i beredningsprocessen. 

Det åligger beredande att 

1. i samband med nya eller ändrade detaljplaner och annars i förekommande fall avge förslag till 
namn och gränser som angivits ovan 

2. lämna yttrande över förslag till namn som aktualiseras av kommunala nämnder eller styrelser, 
andra myndigheter, enskilda m.fl.  

3. handlägga andra namnärenden som av kommunstyrelsen överlämnas till beredningen 
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Strävan bör vara att namnförslag utarbetas i så tidigt skede som är möjligt och praktiskt lämpligt, 
för att undvika användande av provisoriska arbetsnamn, som kan vara svåra att ändra på och leda 
till oklarheter.  

När en planprocess påbörjas bör om det befinns lämpligt redan då namnfrågor initieras hos kom-
munstyrelsen. Förslag till namn på gator och allmänna platser bör fogas till planförslaget vid utställ-
ningen. Namnärendet och planärendet ska behandlas var för sig i berednings- och beslutsproces-
serna.  

4 Samråd  
Innan förslag till namn avges bör samråd ske med de instanser som befinns lämpligt, såsom utbild-
nings- och kulturnämnden eller annan nämnd eller instans i Burlövs kommun.   

Yttranden bör  även inhämtas från  andra instanser som befinns lämpliga, såsom, räddningstjäns-
ten, lantmäterimyndigheten, polismyndigheten, och andra som kan vara berörda. Yttrande kan 
även inhämtas från berörda fastighetsägare och andra myndigheter eller sammanslutningar som 
bedöms ha intresse i eller kan bidra till namnärendet.  

I ärende om ändring av gatunamn, vägnamn eller liknande bör yttrande inhämtas i enlighet med 
punkt 4. Berörda, såsom fastighetsägare, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare bör underrättas 
om förslaget samt få möjlighet att lämna synpunkter på detta innan det överlämnas till kommun-
styrelsen för beslut. 

Beslut enligt punkterna 2.1 och 2.3 som hänför sig till antagen detaljplan, är förfallet om beslutet 
om detaljplan inte vinner laga kraft. 

Andra beslut än sådana som avses i föregående stycke, gäller från och med den tidpunkt kommun-
styrelsen bestämmer.  

5 Ändring och upphävande av befintliga ortnamn 
God ortnamnssed innebär att hävdvunna ortnamn inte ska ändras utan starka skäl. 

Förändringar av vägnätet i samband med nya eller ändrade detaljplaner eller andra förändringar 
eller utbyggnader i samhället kan vara ett skäl till översyn av berörda ortnamn som t.ex. väg- och 
kvartersnamn. Ett annat skäl kan vara ett beaktande av säkerhets- eller trygghetsaspekter där för-
växlingsrisker föreligger för polis, räddningstjänst m.fl. på grund av t.ex. förväxlingsnamn på gator 
och vägar. 

Vid ändring av befintligt ortnamn ska genom beslut i kommunstyrelsen det tidigare namnet upphä-
vas.  

Ortnamn ska inte ändras mer än absolut nödvändigt.  

6 Adressnummer m.m. 
Gatuadress består av gatans, vägens, torgets eller den allmänna platsens namn och ett nummer 
kallat adressnummer. Detta utskrivs med en eller flera siffror vartill i undantagsfall fogas bokstav, 
vilken kan ske om samma nummer sätts flera gånger.  

Beredning av förslag till adressnummer bör ske med de instanser som befinnes lämpligt enligt 
punkt 3.  
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7 Information och dokumentation   
Meddelande om nya eller ändrade namn eller adressnummer lämnas till remissinstanserna samt 
andra som kan vara berörda i den utsträckning och på sätt som kommunstyrelsen eller beredande 
bestämmer.  

I meddelandet ska  om möjligt anges den tidpunkt från vilken det nya eller ändrade namnet eller 
gatuadressen ska gälla.  

Underlag med förekommande utredningar, samråd och skäl till namnbeslut i samband med ny eller 
ändrad namngivning ska dokumenteras i rimlig utsträckning som en historisk källa i framtiden. 

__________________________ 
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