
Arealinnspill til kommuneplanens arealdel

Fakta om arealinnspillet

Kontaktinformasjon

Opplysninger om arealinnspillet

Innsendt 31.08.2021 09:51:15

ReferanseID NES105-1009302

Organisasjon
Privatperson

Innsender

999628273
Organisasjonsnummer

UDNES BOFELLESSKAP AS
Organisasjonsnavn

Frøyhovalléen 36
Adresse

1929 AULI
Postnummer/-sted

Line Skallerud
Fornavn

Lunder
Etternavn

Frøyhovalleen 36 1929 Auli
Adresse Postnr Poststed

41555253 line@lunder-as.no
Mobilnr. epostadresse

Jan Stabbetorp
Fornavn/ Etternavn  

Henni 1929 Auli
Adresse Postnr Poststed

90838418 jan.stabbetorp@gmail.com
Mobilnr Epostadresse

Jan Werner Martinsen
Fornavn Etternavn

Raumnessaga 20 2150 Årnes
Adresse Postnr Poststed

97131429 jan.martinsen@romerikemaskin.no
Mobilnr. epostadresse

Gamle Udnes skole og Hvam idrettsplass
Foreløpig navn på arealinnspillet
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Her må du legge ved et kartutsnitt av aktuelt område

Hvamsvegen 680,684,696 / Udenes skole og Hvam idrettsplass
Eiendommens adresse/ stedsnavn

224/8, 224/10 og 224/15
Aktuelle gårds- og bruksnummer

Næringsbebyggelse
Hva skal eiendommen benyttes til/ ønsket arealformål?

Dagens næring består av konsulenttjenester (hovedsaklig innen skog- og landbrukssektoren),
regnskapstjenester, lager- og visningssenter etc.

Det er ønskelig å benytte arealer til utvikling av ytterlig næringsvirksomhet for bedrifter som trenger
kontorlokaler, samt ekstra plass til lagring/montering/visning av produkter og tjenester.

Antatt næringstype og omfang

Grunneiere ønsker å endre nåværende arealformål til næringsbebyggelse. Etter at gjeldene
beskrivelse i kommuneplanens arealdel ikke lenger er relevant.

Å endre arealformålet ses på som positivt av flere årsaker:

1. Eiendommen besitter allerede en betydelig bygningsmasse som allerede benyttes til
næringsvirksomhet.
2. Formålet tjener Nes kommune sin målsetting om å legge til rette for videreutvikling og vekst i både
nye og eksisterende næringer.
3. Formålet vil bidra til utvikling av lokale arbeidsplasser. Dette er positivt, både samfunnsmessig og
miljømessig.
4. Nødvendig teknisk infrastruktur (El, fiber, vann og avløp) er allerede på plass.
5. Eiendommen har uavbrutt tilknytning til gang- og sykkelveg både til og fra Tomteråsen og
Neskollen.
6. Kort avstand til Neskollen og E16 gir næringseiendommen en attraktiv beliggenhet.

Eventuelle kommentarer

31
Områdets størrelse i dekar

Arealene blir i dag benyttet til næringsvirksomhet etter at Udenes barneskole ble nedlagt.
Dagens arealbruk

Hovedfil-Gamle Udnes skole og Hvam idrettsplass

Vedlegg 1-kartutstnitt
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