
Sak nr: 20/13929

Vedlegg 1: Skjema for arealinnspill til ny kommuneplan i Nes kommune

Frist for innlevering av arealinnspill er 20. august 2021, samtidig med frist for generelle høringsuttalelser til planprogrammet. 

 Kontaktinformasjon Fyll ut:
Grunneiers kontaktinformasjon
 (navn, adresse, e-post, telefon)
 

Anders Ragnvald Nordlund
Vansumvegen 166
2160 Vormsund

a.nordlu@online.no
Tlf. 906 10 706

 Forslagstillers kontaktinformasjon*
 (navn, adresse, e-post, telefon)

* Fylles ut dersom grunneier ikke fremmer 
innspillet selv.

Grunneier er forslagsstiller.

Innspillet er utarbeidet i samarbeid med
Asplan Viak AS, v. Ingeborg Austreng
Moerveien 5
1430 Ås

Ingeborg.austreng@asplanviak.no
Tlf. 92619369 

 Fakta om arealinnspillet Fyll ut og beskriv:
  Aktuelle gårds- og bruksnummer 78/24

Østlige delen av Elgtrå skog som ikke har høyspentledninger (se kartutsnitt i vedlegg 1)

mailto:a.nordlu@online.no
mailto:Ingeborg.austreng@asplanviak.no
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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 skal benyttes til bolig - småhusbebyggelse. 
Området er ikke detaljplanlagt, men arealet er egnet til å bygge mellom 30 og 50 
boenheter avhengig av om en velger eneboliger, tomannsboliger eller rekkehus.
Boligene foreslås bygget som en forlengelse av eksisterende boligfelt på Tomteråsen. 
Atkomst kan være via Tomteråsveien og Reveskogen, eller som en påkobling fra 
Knarten eller Mila. 

Området ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse og ca 2,5 km fra skole, butikker 
og idrettstilbud på Neskollen.

Området er stille og uten forurensning, og ligger i nærhet til store grønt- og 
friluftslivsområder, samtidig som det er sosial og teknisk infrastruktur i umiddelbar nærhet. 
Området fremstår derfor som godt egnet for boliger.

Deler av Elgtrå skog er allerede utbygd og store deler av den opprinnelige gårdsskogen er 
derfor blitt mindre drivverdig både på grunn av tidligere boligbygging, etableringen av gang- 
og sykkelveg gjennom skogen og på grunn av to høgspentlinjer i vestre del.

Forslaget og mulige konsekvenser er beskrevet i vedlegg 2. 

 Områdets størrelse (ca.)  ca 40 daa

Vedlegg:
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Kartutsnitt*

Plassering av innspill

Kartutsnitt ligger vedlagt i vedlegg 1

* Kommunens kartportal kan gjerne benyttes: https://kommunekart.com/klient/nesak/kartportal 

https://kommunekart.com/klient/nesak/kartportal
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Hvor skal arealinnspillet sendes?

Skjemaet og kart kan sendes på epost: postmottak@nes.kommune.no

Eller per brevpost til:
Nes kommune
Postboks 114
2051 Årnes

mailto:postmottak@nes.kommune.no

