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Vedtak av nytt veinavn på avstikker fra Røyseveien - Garveriveien  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
 
I medhold av § 2 i "Lokal adresseforskift for Hole kommune", § 7 i "Lov om stadnamn" og § 9 i 
"Forskrift om stadnamn"  ber Navneutvalget (sak N-001/21) om at Plan- og miljøutvalget vedtar 
følgende navn på en eksisterende avstikkervei: Garveriveien. 
 
 
Sammendrag 
Administrasjonen har vurdert det slik at denne avstikkerveien fra Røyseveien bør få eget veinavn: 
 

 
Hovedsaklig er dette begrunnet med at det blir en økning av antall boenheter som vil tilhøre veien, 
gitt de planlagte nye boenhetene på gbnr. 193/32 gjennom reguleringsplanen "Røyseveien 32", som, 
har vært på høring. 
 
 
 



 
 
Saksopplysninger 
 
Administrasjonen kan, etter § 1 i "Lokal adresseforskrift for Hole kommune" og §§ 50-51 og 59 i 
matrikkelforskrift, selv avgjøre hvilke avstikkerveier som bør få et eget veinavn og dermed bidrar til 
et mer helhetlig og ensrettet adressesystem, gitt administrasjones ansvar som lokal 
matrikkelmyndighet. 
  
Den aktuelle veistrekningen ble presentert for Navneutvalget i møte 20.10.2020, og de konkluderte 
med at følgende veinavn skulle sendes på høring: "Garveriveien". 
 
Dette er begrunnet med at det tidligere i området har vært garveri. Det ble etablert garveri 
på Søndre Vik på 1850-tallet. Først var det Syver Ellingsen Selte som drev garveriet, siden 
Mathias Arnesen, så hans sønn Josef Arnesen, og så hans sønn igjen Anton Josef Arnesen. På 
slutten av 1940-tallet ble det bygget en ny garveribygning innenfor området, og i 1965 
opphørte virksomheten. 
 
Her er et utdrag fra Hole bygdebok: 
Under firmanavnet "Brødrene Arnesen" vant Josef Arnesens garveri på Vik stor 
anerkjennesle. Han leverte klær sydd av skinn og pels til flere polarferder, blant annet til Roald 
Amundsen (…) I brev til Josef Arnesen, datert 11.01.1910, skrev Amundsen: 
"Da jeg er veld tilfreds med de tilsendte 15 skindtrøier, beder jeg Dem sende mig syv 
skindtrøier til av samme sort. (…) Ærbødigst Roald Amundsen." 
 
Høringsfristen ble satt til 21.12.2020, og det kom ikke inn noen innspill. Etter andregangsbehandling 
av veinavnet i Navneutvalgets møte den 07.01.2021 ble veinavnet "Garveriveien" så sendt til 
Stedsnavntjenesten i Språkrådet for råd om skrivemåte. Språkrådet svarte i brev datert 15.01.2021 
følgende: "Vi har ingen merknader til adressenavnforslaget Garveriveien. Navneforslaget er godt 
begrunnet, og skrivemåten er grei." 
 
 
Vurderinger 
 
Administrasjonen vurderer det slik at behovet for eget veinavn på denne avstikkerveien er nødvendig 
grunnet antallet boenheter som er/vil bli tilknyttet veistrekningen. 
 
Administrasjonen anser veinavnet "Garveriveien" som et godt og begrunnet veinavn. 
 
Administrasjonen vurderer prosessen omkring nytt veinavn til å være i samsvar med det "Lov om 
stadnamn" og "Forskrift om stadnamn". 
  
 
Konklusjon  
 
På vegne av Navneutvalget ber administrasjonen Plan- og miljøutvalget om at veinavnet 
"Garveriveien" vedtas. 
 
 
 



Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Matrikkellovven 
Matrikkelforskrift 
Lov om stadnamn 
Forskrift om stadnamn 
Lokal adresseforskrift for Hole kommune  
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