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Skipulag
Örnefnanefnd starfar á grundvelli laga nr. 35/1953, um bæjanöfn o.fl.,
með síðari breytingum, sbr. og 4. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998, og í
samræmi við reglugerð nr. 136 um störf örnefnanefndar, frá 22. febrúar
1999.
Örnefnanefnd var þannig skipuð 2009:
Þóra Björk Hjartardóttir formaður.
Varamaður: Haraldur Bernharðsson.
Danfríður Skarphéðinsdóttir, tilnefnd af umhverfisráðuneyti.
Varamaður: Hrafn Hallgrímsson.
Svavar Sigmundsson, varaformaður, tilnefndur af Stofnun Árna
Magnússonar í íslenskum fræðum.
Varamaður: Guðrún Kvaran.
Áheyrnarfulltrúi af hálfu Íslenskrar málnefndar með tillögurétti og
málfrelsi: Þórarinn Eldjárn.
Varamaður: Steinunn Stefánsdóttir.
Örnefnanefnd hefur aðsetur í húsakynnum nafnfræðisviðs Stofnunar Árna
Magnússonar í íslenskum fræðum að Neshaga 16 í Reykjavík.

Verkefni
Verkefni örnefnanefndar eru skv. lögum og reglugerð þessi:
1. að taka við tilkynningu um nafn nýbýlis og fjalla um það til
samþykktar eða synjunar og senda samþykkt nafn til
þinglýsingarstjóra;
2. að fjalla um beiðni um breytingu á nafni býlis til samþykktar eða
synjunar og senda samþykkta nafnbreytingu til þinglýsingarstjóra;
3. að fjalla um beiðni sveitarstjórnar um lögfestingu á nafni á nýju
þéttbýli eða þorpi, sem myndast hefur í landi jarðar eða jarða, til
samþykktar eða synjunar og senda samþykkt nafn til
þinglýsingarstjóra;
4. að úrskurða hvaða örnefni skuli sett á landakort sem gefin eru út á
vegum Landmælinga Íslands eða með leyfi þeirra, sé ágreiningur
eða álitamál um það efni og því hafi verið skotið til nefndarinnar;
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5. að úrskurða um nýtt götunafn eða sambærilegt örnefni innan
sveitarfélags, hafi risið ágreiningur um efnið og honum hafi verið
skotið til nefndarinnar;
6. að úrskurða um nýtt eða breytt nafn húss í kaupstað, kauptúni eða
þorpi, hafi risið ágreiningur um efnið og honum hafi verið skotið til
nefndarinnar;
7. að veita umsögn um fyrirhugað nafn á nýju sveitarfélagi eða
nafnbreytingu og um þau nöfn sem greiða skal atkvæði um ef
könnun er gerð á viðhorfi íbúa sveitarfélags til nafns þess.

Heimasíða
www.arnastofnun.is/page/arnastofnun_nafn_ornefnanefnd
Á heimasíðu nefndarinnar má finna lög og reglugerð um störf
örnefnanefndar, meginsjónarmið nefndarinnar um nöfn sveitarfélaga,
leiðbeiningar og eyðublöð fyrir tilkynningu um nafn býlis og beiðni um
breytingu á nafni býlis, ársskýrslur og skrár um nöfn á býlum sem tekin
hafa verið upp eftir 1. ágúst 1998.

Fundir og afgreiðsla erinda
Haldnir voru 10 fundir í örnefnanefnd árið 2009.
Nöfn býla
Tilkynningar um nöfn nýbýla:
Örnefnanefnd bárust á árinu formlegar tilkynningar um 35 nöfn. Eftir
umfjöllun í nefndinni voru 24 ný nöfn samþykkt og send
þinglýsingarstjórum. Sex erindum var vísað frá eða frestað og fimm var
hafnað.
Ástæðan fyrir því að erindum var vísað frá og frestað var ýmist sú að ekki
var sýnt fram á að stofnuð hefðu verið ný býli eða að tilskilin gögn um
eignaraðild fylgdu ekki erindum.
Fimm nafntilkynningum var hafnað með vísan til þess að nafnið væri
andstætt nafngiftahefð.
Beiðnir um breytingar á nöfnum býla:
Örnefnanefnd fékk á árinu þrjú formleg erindi um nafnbreytingu á býli og
heimilaði tvær þeirra. Í báðum tilvikum var orðið við eindregnum óskum
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eigenda um að draga tilbaka nýlega samþykkt nöfn á nýbýli enda engin
hefð komin á notkun þeirra.
Ný nöfn 2009
Árið 2009 tók örnefnanefnd – samkvæmt 4. gr. laga um bæjanöfn o.fl.,
nr. 35/1953, með síðari breytingum – við tilkynningum um eftirgreind
nöfn býla og sendi nöfnin hlutaðeigandi þinglýsingarstjórum til
þinglýsingar:
Aðalvík. Úr landi Galtarvíkur í Hvalfjarðarsveit.
Álfsstaðir II. Úr landi Álfsstaða í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Ásólfsskáli II. Úr landi Ásólfsskála í Rangárþingi eystra.
Burstabrekka. Úr landi Haga í Rangárþingi ytra.
Fagribakki. Úr landi Fögruhlíðar í Rangárþingi eystra.
Fellsmúli. Úr landi Múla II í Þingeyjarsveit.
Fjarkastokkur. Úr landi Bala í Rangárþingi ytra.
Glæsivellir. Úr landi Kirkjuferjuhjáleigu í Sveitarfélaginu Ölfusi.
Hlíðarbakki. Úr landi Torfastaða í Rangárþingi eystra.
Hlíðartún. Úr landi Smáratúns í Rangárþingi eystra.
Hraunbrún. Úr landi Kílhrauns í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Hrauntún. Úr landi Svínhaga í Rangárþingi ytra.
Koltursey. Úr landi Miðeyjar í Rangárþingi eystra.
Kvíarholt II. Úr landi Kvíarholts í Rangárþingi ytra.
Langabarð. Úr landi Dalsmynnis í Bláskógabyggð.
Laugamýri. Úr landi Lauga í Flóahreppi.
Lind. Úr landi Kross í Sveitarfélaginu Ölfusi.
Lækjarholt. Úr landi Húsa II í Ásahreppi.
Lækjartún II. Úr landi Lækjartúns í Ásahreppi.
Miðhóll. Úr landi Ásmundarstaða II í Ásahreppi.
Skálarimi. Úr landi Skálatjarnar í Flóahreppi.
Stórhóll. Úr landi Guttormshaga í Rangárþingi ytra.
Strandarhjáleiga II. Úr landi Strandarhjáleigu í Rangárþingi eystra.
Vatnsleysa IV. Úr landi Vatnsleysu í Bláskógabyggð.
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Árið 2009 fjallaði örnefnanefnd enn fremur um og féllst á beiðnir um
eftirgreindar breytingar á nöfnum býla og sendi hin nýju nöfn
hlutaðeigandi þinglýsingarstjórum, skv. 5. gr. laga um bæjanöfn o.fl. nr.
35/1953 með síðari breytingum.
Lerkiholt. Áður Lerkimóar úr landi Pálmholts og Helgastaða í
Þingeyjarsveit.
Ferjukot. Áður Glæsivellir í Sveitarfélaginu Ölfusi.
Annað
Örnefnanefnd hefur fengið netfangið ornefnanefnd@hi.is. Þangað er hægt
að beina fyrirspurnum.

Reykjavík, 14. janúar 2009

ÖRNEFNANEFND
Þóra Björk Hjartardóttir formaður

