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Høring av navnesak, sideveger til Silovegen 
Etter Stadnamnlova § 5, første ledd, reiser Nes kommune navnesak for sideveger til Silovegen, 
2150 Årnes. Nes kommune har utarbeidet forslag til vegnavn i saken og dette legges ut til høring 
etter Stadnl § 6.  
 
Bakgrunn 
I forbindelse med prosjektet helhetlig adressering i Årnes sentrum er det besluttet å opprette 
vegnavn for vegene(adresseparsellene) mellom Silovegen og Pakkhusgata. Vegnavnene skal 
gjøre det enklere å orientere seg i sentrum for besøkende. De nye vegnavnene vil bli adresse for 
Årnes Passasjen, Flisengården, Årnes Amfi og deler av Saga Park(Silovegen 12, 14 og 18).   
 
Administrasjonen foreslår følgende navn på de nye adresseparsellene:  
 

 Sagbruksgata 
 Høvlerigata  

 
Forslagene til navn har bakgrunn i den historiske bruken av området. Nes Sag og Høvleri AS 
holdt til på området mellom Auli-gården og Årnes Kornsilo. Området ble brukt til lagring av 
plankestabler og tømmer. I tillegg lå bygningene til bedriften på den nordre enden av området. 
Det er i dag få bevarte materielle spor etter virksomheten i området. Vegnavnene vil derfor tilføye 
området en historisk dybde.   
 
Vedlagt følger kart med plassering av veger, med foreslåtte vegnavn. Nye veger i området er 
markert med grønt.  
 
 
Høringsfristen er satt til 14. desember 2018 og innspill merkes saksnummer 2018/306-12 og 
kan sendes til:  
 
Nes kommune 
Postboks 114 
2150 Årnes  
 
Eller: postmottak@nes-ak.kommune.no  
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Spørsmål i saken kan rettes til:  
 
Kristoffer Andersen 
Epost: kristoffer.andersen@nes-ak.kommune.no, eller telefon: 63 91 12 19 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Nes kommune 
Plan 
 
 
 
Camilla Smedsrud 
fungerende avdelingsleder         
        Kristoffer Andersen 
        kulturminnerådgiver 
            
     
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Kart, sideveger Silovegen 
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