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Arealinnspill til kommuneplanens arealdel for eiendom gnr. 65, bnr. 1.                   13.08.21. 

 

 Kontaktinformasjon  Fyll ut: 

Grunneiers kontaktinformasjon 
 (navn, adresse, e-post, telefon) 
  
 

  

Ole Fenstad 
 
Vormsundvegen 286 
2150 Årnes 
ole-fens@frisurf.no 
mob 920 69 745  

 Forslagstillers kontaktinformasjon* 
 (navn, adresse, e-post, telefon) 
 
* Fylles ut dersom grunneier ikke fremmer 
innspillet selv.  

  
 
 
 
  

 Fakta om arealinnspillet Fyll ut og beskriv: 

  Aktuelle gårds- og bruksnummer 
 

Gnr. 65, bnr. 1 

Beskriv hva forslaget går ut på: 
  - Hva skal eiendommen(e) benyttes til 
  - Begrunnelse for dette forslaget 
 
 (Hvis bolig; beskriv type bolig, antall og 
adkomst til området) 
  
(Hvis næring; beskriv antatt type næring, 
omfang og adkomst til området)  
  

Eiendommen ligger rett øst for E16 / Kongsvingervegen ved Kvernberget. Arealet ble 
omdisponert til erversvirksomhet ifm. rullering av kommuneplan for 2005-2017, men det 
er senere tilbakeført til LNF.  
 
Området har med drøyt 5 da en begrenset størrelse, og er i sin helhet dekket av skog. 
Det grenser til Blakerveien i sydvest, en eksisterende boligeiendom og en gårdsvei i 
nord og boligreguleringen for Kvernberget i sydøst. En av atkomstveiene for denne 
utbyggingen er lagt på tvers gjennom teig gnr. 65, bnr. 1, og arealet av eiendommen er 
i realiteten noe mindre enn det som er oppgitt nedenfor.  
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Arealet ligger atskilt fra annet landbruksareal og med den størrelsen og arronderingen 
det har er det i realiteten ikke drivverdig for landbruksformål. Det ligger med andre ord 
ikke til rette for å fylle LNF med et konkret innhold i tråd med det avsatt arealformålet.  
 
I både gjeldende arealplan og gjeldende reguleringer er det avsatt større områder for 
utbygging både på syd- og nordsiden av E16. På nordsiden er dette næringsarealer og 
på sydsiden boligreguleringen på Kvernberget. Det er naturlig å se den berørte eien-
dommen i sammenheng med dette, og omdisponere også denne til utbyggingsformål.  
 
Ut ifra størrelsen og beliggenheten med stor nærhet til E16 er eiendommen godt egnet 
for næringsformål. Det gjelder de fleste underformål som forretning, bevertning, hotell 
o.l. Eiendommen bør enten omdisponeres til næringsformål uten ytterligere begrens-
ninger, og dersom underformål spesifiseres er det viktig med stor bredde i disse. Det 
ligger også godt til rette for å integrere boliger i øvre etasjer ved utbygging til f.eks. 
forretning, og det bes om at også dette ivaretas.  
 
Omdisponering av eiendommen til utbyggingsformål vil gi grunnlag for en bedre hel-
hetlig arealutvikling i området sett i sammenheng med øvrige planer både nord og syd 
for E16.  
 
Tomten har som nevnt en begrenset størrelse, og det ligger ikke til rette for en senter-
dannelse som konkurrent til senteret som ligger noe nærmere Vormsund. Det er heller 
ikke slik at omdisponering fra LNF vil ha konsekvenser for annet nærliggende land-
bruksareal verken direkte eller på sikt i form av oppsplitting av eksisterende jordbruks-
areal med tilhørende større utbyggingspress.  
 

 Områdets størrelse (ca.) Eiendommen utgjør ca. 5393 m2, men planlagt vei ifm. reguleringen for Kvernberget 
kommer til fratrekk fra dette.   

 
Vedlegg:  

Kartutsnitt
* 
 

Se kartutsnitt nedenfor. Dette er (i rekkefølge): Standardkart, flyfoto, gjeldende arealplan, gjeldende regulering, utsnitt gjeldende 
regulering.  
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