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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) 
 

  

 

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

Fenstad Fotballklubb org nr. 975 419 142 v/ Styreleder Ronny Johnsen 
Idrettsvegen 6, 2170 Fenstad 
 
post@fenstadfotballklubb.no 
Tlf. 922 85 687 
  

 Fakta om arealinnspillet Fyll ut og beskriv: 

  Aktuelle gårds- og bruksnummer Del av 19/4 

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)  
  

Fenstad fotballklubb ønsker å flytte fotballbanene i Fenstad til området ved Fenstad skole, 
samt å bygge ny idrettshall (Fenstadhallen) på skolens område. Eksisterende Fenstad 
stadion planlegges utbygd med boliger for å bidra til finansiering av et slikt prosjekt. 
 
For realisering av flyttings av idrettsbaner samt etablering av hall ved Fenstad skole er det 
behov for ytterligere areal øst for område avsatt til offentlig tjenesteyting i dag. Det er 
inngått en intensjonsavtale for salg av nødvendig tilleggsareal fra grunneier Arne Torgeir 
Vestvold til Fenstad fotballklubb fra deler av eiendommen 19/4. Det vises til innspill 
innsendt direkte fra grunneier som bekrefter dette. 
 
Det bes om at deler av eiendom 19/4 som vist på vedlagte kart avsettes til et formål som 
kan romme idrettsanlegg med tilhørende parkering og grøntareal. Arealet utgjør totalt ca 
11,8 da og er i gjeldende kommuneplan arealformål LNF. Arealet består i hovedsak av 
produktiv skog samt 1,9 da annet markslag. 
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Gjennom etablering av nytt idrettsanlegg ved Fenstad skole vil også hele skoleområdet få 
en generell opprusting, man får ryddigere trafikale forhold ved skolen og det vil bli et anlegg 
som er et samlingspunkt i Fenstad. 
 
Fenstad skoleområde har god bussdekning med linje 440 og 441, og er tilgjengelig med 
gang og sykkelveg langs FV 177 i retning 
 
Prosjektbeskrivelse er utarbeidet av Fenstad Vel, og tidligere innsendt til Nes kommune. 
FFK ser behov for en oppdatering av tallgrunnlag og kalkyler, både med tanke på 
driftsbudsjett, driftsformer og generelt på kostnader. Vi ber om at tidligere innsendt 
prosjektbeskrivelse vedlegges innspillet, til foreløpig orientering. 
 
Prosjektet ligger på Nes kommunes uprioritertliste for ordinære anlegg i handlingsprogram 
for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og vi ser for oss å omsøke 
prosjektet for spillemidler etter oppdatering av nødvendig grunnlagsmateriale. 
https://www.nes.kommune.no/siteassets/gjeldende-planer/vedtatt-handlingsprogram-
kommunedelplan-for-idrett-fysisk-aktivitet-og-friluftsliv-2019-2031.pdf 
 

 Områdets størrelse (ca.)  11,8 da  
 
Vedlegg:  

Kartutsnitt* 
 

Aktuelt område må markeres på et kart som vedlegges innspillet 

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

 


