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Organisasjonsnummer
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Organisasjonsnavn

Indstrivegen 34
Adresse

2069 JESSHEIM
Postnummer/-sted

Paal Mogens
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Furuseth
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Nordbyvegen 2 2069 Jessheim
Adresse Postnr Poststed

91630416 Paal@hoppensprett.no
Mobilnr. epostadresse

Ole Magnus Røed
Fornavn Etternavn

Funnefossvegen 122 2166 Oppaker
Adresse Postnr Poststed

40455555 ole@heberg.no
Mobilnr. epostadresse

  
Fornavn/ Etternavn  

   
Adresse Postnr Poststed

  
Mobilnr Epostadresse
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Her må du legge ved et kartutsnitt av aktuelt område

Funnefossvegen
Eiendommens adresse/ stedsnavn

140/1
Aktuelle gårds- og bruksnummer

Boligbebyggelse
Hva skal eiendommen benyttes til/ ønsket arealformål?

førstegangsboliger 70-100, familieboliger 100-150, seniorboliger 30-60
Antatt boligtype(r) og antall

Arealene som er spilt inn i kommuneplanen skal benyttes til boligformål.
Området er i dag LNF / skogbruk med skog på berggrunn. Området ligger øst for Funnefossvegen,
og nord og nordvest for Bjertnestunet boligområde.
Det har vært og er en god utvikling med kontinuerlig bygging av boliger på Bjertnestunet. Området vil
være ferdig utbygd innen 4 til 6 år.
Det planlegges også ny skole på Opaker. Området har et flott idrettsanlegg og et flott idrettsmiljø og
lokalmiljøet har stort engasjement.
En videre mulig boligutvikling vil styrke grunnlaget for et stabilt og godt oppvekstmiljø og en gi et godt
og solid elevgrunnlag til skolen som nå er under planlegging.

Området vil ikke komme i konflikt med planlagt industri eller turområdet rundt Gamle Kongevei. Det
legges opp til en buffersone mellom eksisterende og nye felt.

Utbygging av Opaker vil også styrke kommunesenteret Årnes da dette er det naturlig hovedsenteret
man sokner til.
Samtidig er det en fin avstand til kommunesenteret i Sør Odal og til byen Kongsvinger.
Dette er et område som har gode bokvaliteter, god beliggenhet og er heller ikke i konflikt med
landbruksinteresser.

Det spilles inn inntil 310 dekar med boligarealer. Det legges opp til en god og variert boligtypologi
med inntil 70 - 100 førstegangsboliger, 100 – 150 familieboliger og 30 – 60 seniorboliger.
Området Opaker har i dag en boligstruktur med mye store boliger. Det vil fremover også være behov
for å tenke mer på livsløpsboliger. Dette skjer ofte ved at det ved utbygging av områder gjøres en god
planlegging slik at man kan fortsette å bo i sitt nærområde, Men man flytter til en mindre og mer
hensiktsmessig boenhet på sine eldre dager.
Boområder med en fleksibelt og helhetlig boligtypologi gir et med helhetlig og robust bomiljø, med
innbyggere og beboere i ulike alderssituasjoner og med ulike behov.
Dette ligger det godt til rette for å få til på Heberåsen boligområde.

Eventuelle kommentarer

310
Områdets størrelse i dekar

LNF skogbruk
Dagens arealbruk

Hebergåsen

Arealinnspill til kommuneplanens arealdel (v. 9) - NES105-1008920
2 / 2


