Veinavnsaker i Bærum:
Kommunens ansvar
Det er kommunens ansvar å gjøre vedtak om kommunale gater, veier, parker, torg, byggefelt
og anlegg. Kommunen har også vedtaksmyndighet når det gjelder navnsetting av bruer,
tunneler og veikryss som er en del av det kommunale veinettet. Adressering er hjemlet i lov
om tildeling av offisielle adresser i matrikkel § 21 og tilhørende forskrifter. Skriveformen for
vei- og stedsnavn reguleres av Stadnamnlova. Vedtak om veinavn i fattes i sektorutvalg MIK.
Saksgang
Navnesak etablers i hovedsak når det foreligger en bestilling fra Geodata om behov for nytt
veinavn i forbindelse med adressering. Natur-, vei- og miljøforvaltningen ved kulturvern gjør
en grundig forundersøkelse og/eller innhenter forslag til stedsnavn fra det lokale vellet og
Asker og Bærumhistorielag (andre aktuelle organisasjoner og lag), samt utbygger og
grunneier der nye byggefelt etableres. I fastsetting av navn hvor gårdsnavn er involvert, er
grunneier høringspart. Innkomne navneforslag vurderes ut fra gjeldende retningslinjer.
Statensnavnekonsulenttjeneste ved Stadnamnkonsulenten for Østlandet konsulteres om
navneforslagene og skrivemåten. Administrasjonen lager en innstilling som sendes til høring
hos de samme høringspartene som nevnt ovenfor, og sender deretter det endelige forslaget til
navnefastsettelse til MIK-utvalget.
Retningslinjer for adressenavn.
Det minnes om at fastsetting av veinavn følger nedenstående prinsipper:
1. Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering.
2. Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen
3. Navnet må passe til stedet
4. Navn må være variert
5. Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
6. Navnet bør være lett å skrive og uttale
7. En bør unngå å benytte navn på nålevende personer i adressenavn. Navn på avdøde
personer eller fantasipersoner bør bare benyttes når det er særlige grunner for det.
8. Skrivemåten skal bygge på lokal uttale og ellers følge gjeldende regler for skrivemåten av
stedsnavn.
Spesielt sterkt står tradisjonsprinsippet, dvs. å videreføre lokale navn. I tillegg finnes andre
regler som for eksempel at det må påses at navn ikke kan forveksles med allerede
eksisterende. Her ses også på navnebruken i nabokommunene. Steds- og veinavn er en viktig
kilde til lokalhistorien eller til opplysning om naturressursene på stedet. Navnsetting er også
gjenstand for stort lokalt engasjement.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Administrasjonen sender ut høringsforslag til Asker og Bærum historielag, (eventuelt andre
aktuelle foreninger)det lokale vellet, utbygger, samt grunneiere og eiendommer som berøres
av saken. Saken går videre til politisk behandling.

