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Stjørdal kommune – endring av gatenavn i Stjørdal sentrum – tilråding
 
Vi har ingen merknader til selve skrivemåten av de fire navneforslagene 

, ,  og . Vi har 
imidlertid noen merknader til selve navneendringen. 
 
Vi vet ikke hvor gamle adressenavnene  og  er, men dersom det er 
snakk om innarbeidede navn som har vært i bruk i lang tid, kan en navneendring være i strid 
med § 3 andre ledd i stedsnavnloven: «Eit nedervd stadnamn kan berre bytast ut med eit 
anna namn som er på same språk, og som har tradisjon som namn på det same 
namneobjektet. Unntak kan gjerast dersom særlege grunnar talar for det». Kommunen bør 
også være klar over at dersom  endrer navn, forsvinner referansepunktet til 

. 
 
I kartverkets adresseveileder står det blant annet følgende om endring av adresse: «Å endre 
en allerede innarbeidet adresse, skaper ofte merarbeid både for brukerne og 
adressemyndigheten. […] Hensynet til et godt adressesystem og enkel fremkommelighet er 
overordnet […] Når kommunen vurderer å endre en tildelt adresse, må både bakgrunnen for 
og nytten av adresseendringen komme frem. Adresseendring kan være nyttig hvis det bidrar 
til bedre informasjon om atkomst for eiendommen, og til et klarere adresseringssystem i 
området». 
 
Så vidt vi kan se er det ingen praktisk begrunnelse for de foreslåtte endringene, kun ønsket 
om å oppkalle to personer som har vært viktige for Stjørdal. Vi vil derfor ikke tilrå å endre 
navnene på disse to gatene, men heller spare disse oppkallingsnavnene til neste gang det er 
behov for nye adressenavn i kommunen. Alternativt går det an å finne navnløse torg eller 
plasser i sentrum der navnene kan brukes. 
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