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Arealplankart til reguleringsplan for Åsheim boligområde

Navn på veg i Åsheim boligområde
Rådmannens forslag til vedtak:
Arnrommet vedtas som navn på atkomstvegen i reguleringsplanen for Åsheim
boligområde.

Saksutredning
I reguleringsplanen for Åsheim boligområde på Stadsbygd, er det regulert inn en
atkomstveg til 10 nye boenheter. Det finnes ingen ledige adressenummer i dette
området, så for å unngå at adressene til boenhetene må gis et bokstavtillegg, eller at
tidligere tildelte adresser langs Haltveien må omnummeres, må atkomstveien skilles
ut som en egen adresseparsell og gis et navn.
Kommunen har fått inn forslag til navn på vegen og har diskutert disse med Johan
Rein i den lokale navnekomitéen. Hans anbefaling er at vegen bør hete Arnrommet.
Dette skal være det navnet som lokalbefolkningen bruker på småbruket Åsheim, som
tidligere lå på dette stedet.
Forklaringen bak navnet Arnrommet er at småbruket opprinnelig var en
husmannsplass som ble etablert av en mann ved navn Arnt Jonsen Askjemshalten.
Arn skal derfor være en – i dagligtale – forenklet form av personnavnet Arnt, mens
rom var en betegnelse som ofte ble brukt på husmannsplasser i eldre tider.
Navneforslaget er blitt oversendt Stedsnavntjenesten for Midt-Norge for uttalelse, og
de hadde ingen merknader til det. Skrivemåter som stedsnavntjenesten mener er
uproblematiske, er det ikke nødvendig å behandle som formell navnesak etter
stedsnavnloven.
Kommunens hjemmel til å fastsette navn på veger er gitt i lov om
eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og i forskrift om eiendomsregistrering
(matrikkelforskriften) § 51 nr. 1. Vedtak om valg av navn kan ikke påklages.
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Vurdering
Det vil være positivt om et navn som er i bruk og som har en historie bak seg, kan tas
vare på ved at det tas i bruk som vegnavn.
Fordi vegen og de nye boligene i det vesentligste skal oppføres på samme sted som
den gamle bebyggelsen, vil Arnrommet kunne passe som navn også på vegen frem
til boligene.

