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Regeringsrättens dom om laglighetsprövning av kom-
munal namnsättning av vägar 
Regeringsrätten har den 25 mars 2002, mål 4309-1998, avslagit överklagande 
av dom i Kammarrätten beträffande kommunens rätt att besluta om namn på 
enskild väg utanför detaljplanelagt område. Detta innebär att kommunens 
beslut om namnsättning står fast. Genom domen, som har prejudicerande 
verkan, har numera klargjorts att det är kommunallagens allmänna kompe-
tens i 2 kap. 1 § som utgör det rättsliga stödet för sådan kommunal namn-
sättning. 

Bakgrund: 
Byggnadsnämnden i Tyresö kommun fattade den 2 november 1995 beslut om 
namnsättning av vägar inom icke detaljplanelagt område inom kommunen. 
Enskild kommunmedlem ifrågasatte lagligheten av nämndens beslut genom 
överklagande till Länsrätten, Kammarrättenen och sedermera Regeringsrät-
ten. Samtliga instanser har avslagit överklagandet. 

Regeringsrättens domskäl i sammanfattning: 
Domen visar på kärnproblemet att ansvaret för namnsättning av vägar inte är 
specialreglerat i lag i mer än vad som följer av lagen om lägenhetsregister, 
vilken f.n. endast har lokal omfattning. Enligt lagförslaget om en ny lag om 
lägenhetsregister skall kommunerna dock fastställa belägenhetsadresser för 
bostadslägenheter.  

Regeringsrätten har prövat kommunens roll och ansvar utifrån bestämmel-
serna i 2 kap. 1 § kommunallagen, där det anges att kommunen själv får ha 
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hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar och som inte skall handhas en-
bart av någon annan. Vidare pekar man på kommunens uppgift att ombe-
sörja att olika samhällstjänster som t.ex. post, räddningstjänst och hemtjänst 
fungerar effektivt. I denna uppgift ingår det enligt rättens mening att se till 
att klara och entydiga adressuppgifter finns inom såväl detaljplanelagda som 
icke detaljplanelagda områden i kommunen. 

Regeringsrätten har sammanfattningsvis funnit att namngivning av enskilda 
vägar utgör en angelägenhet av allmänt intresse som har anknytning till 
kommunens område. 

Kontaktpersoner: 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av civilingenjör Marianne 
Christensson, 08-452 78 74, marianne.christensson@svekom.se eller för-
bundsjurist Leif Petersén, 08-452 75 42, leif.petersen@svekom.se. 
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