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Namn- och belägenhetsadresstadga för Stockholms stad 
 
Kommunfullmäktiges beslut den 5 september 2011  
(Utl 2011:108)  
(Ersätter Kfs 1994:34)  
 
1 §  
Namn på gator, torg, parker och andra allmänna platser enligt detaljplan, kvar-
ter, namn på andra områden, nyttjade eller avsedda för allmän trafik eller i 
övrigt för allmänt begagnande samt ärenden rörande tidigare namnsatt lokals 
omfattning och sträckning, fastställs om annat inte följer av 2 §, av stadsbygg-
nadsnämnden. Namn på stadsdelar, tillika traktnamn, är fastställda av Lantmä-
teriet. 
 
2 § 
 Nya namn av principiell natur eller i övrigt av större vikt, såsom namngivning 
efter personer, fastställs av kommunfullmäktige efter förslag av stadsbygg-
nadsnämnden. 
 
3 § 
 Beslut enligt 1 och 2 §§ som hänför sig till detaljplan, förfaller om planen inte 
vinner laga kraft. 
 
4 §  
Namn på större eller viktigare kommunala byggnadsverk fastställs av kom-
munfullmäktige efter yttrande av stadsbyggnadsnämnden, sedan förslag upp-
rättats av den nämnd eller det bolag, för vars verksamhet byggnadsverket ska 
nyttjas. 
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5 §  
Stadsbyggnadsnämnden biträds i namnfrågor av en namnberedning, vars 
sammansättning och verksamhetsformer beslutas av nämnden. Beredningen 
föreslår namn som avses i 1-2 §§, yttrar sig över förslag till namn som avses i 
4 §, samt i ärenden som av nämnden remitterats till beredningen. Beredningen 
kan, när den så finner påkallat, på eget initiativ föreslå namn. Vid namnsätt-
ning ska historiska hänsyn tas, samt relevanta delar av kulturminneslagen till-
lämpas. I de fall namnförslag aktualiserar upphovsrätt är det namnberedning-
ens uppgift att inhämta berörda rättighetshavares tillstånd. 
 
6 § 
 Stadsbyggnadsnämnden beslutar om belägenhetsadresser. Belägenhetsadress 
består förutom av kommunnamn och kommundelsnamn av adressområdets 
(den allmänna platsens) namn och en adressplats (adressnummer). Adress-
platsbeteckningen utskrives med en eller flera siffror, vartill i undantagsfall 
fogas stor bokstav. 
 
7 §  
Stadsbyggnadskontoret lämnar berörd fastighetsägare eller tomträttshavare 
särskild underrättelse om ny eller ändrad belägenhetsadress, i sistnämnda fall 
med angivande av dag från och med vilken den ändrade adressen ska gälla. 
 
 8 §  
Denna stadga träder i kraft den 5 september 2011. 
 

_______________ 
 
 
Genom stadgan upphävs den av kommunfullmäktige den 14 november 1994 
fastställda namn- och adressnummerstadgan (Kfs 1994:34). 
 


