
Til Øvre Eiker kommune 

v/kultursjef Christer Best Gulbrandsen 

 

Øvre Eiker kulturminneråd blir regelmessig bedt om å komme med forslag til namn på nye 

gater og veier i kommunen. Dette er en praksis som vi setter pris på, i og med at lokale 

stedsnavn er viktige kulturminner som kan bevares blant annet ved at de tas i bruk som vei- 

og gatenavn.  

 

Ofte kan det imidlertid være vanskelig å finne gode forslag basert på lokale stedsnavn. 

Spesielt gjelder det i utbyggingsområder der det skal opprettes mange nye veier på et 

begrenset område. Kulturminnerådet ønsker derfor å ta initiativ til at kommunen endrer 

praksisen med at gater og veier ikkje skal oppkalles etter personer. Vi mener at dette av flere 

grunner kan være et godt alternativ til å bruke navn på dyr og planter eller liknende: 

• Det setter fokus på personer som har betydd mye for lokalmiljøet eller eventuelt for 

hele bygda 

• En unngår navn som det kan være vanskelig å skille frå hverandre og som det dessutan 

er stor sannsynlighet for at finnes også i andre kommuner 

• En slik praksis bryter ikkje med de faglige retningslinjene som foreligger. I “Adresser 

og stadnamn. Handbok i kommunal adressetildeling” fra 1986 står det: “Ein bør 

unngå å nytte namn på nolevande personar i adressenamna. Namn på avlidne 

personar eller fantasipersonar bør nyttast berre når det er særlege grunnar for det.” 

 
Vi understreker at personnavn bare bør brukes når det ikke er mulig å finne lokale stedsnavn 
som kan gi opphav til et nytt vei- eller gatenavn, samt at det ikkje skal brukes namn på 
nålevende personer. Bruken av personnavn bør dessutan bergenses til personer som har en 
klar tilknytning til bygda, og helst til det aktuelle området. 
 
Kulturminnerådet håper at kultursjefen vil ta opp denne saken i rådmannens ledergruppe slik 
at det blir vurdert om det skal legges fram til politisk behandling i kommunestyret. 
 
 
 

Med hilsen 
Øvre Eiker kulturminneråd 

 
Vedlegg: 
   

1. Utredning om adressetildeling og namngiving av Terje Larsen (tidligere medlem av 
Språkrådet og nåværende medlem av Øvre Eiker kulturminneråd). 

2. Navnsetting av gater og veier. Utgitt av Språkrådet. 


