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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) 
  
 

  

Jon Anders Rønaas 
Lundbergvegen 89 
2150 Årnes 
ja@ronaas.no 
98436410  

 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 
 

157/7 

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)  
  

Spredt boligbebyggelse i tråd med dagens kommuneplan.  
Gjeldene kommuneplan tillater fradeling av eneboligtomter langs Torstuvegen, noe som 
det har vist seg å være ett behov for. Det er flere som ønsker å bo spredt med naturen 
som nærmeste nabo. Området har tidligere blitt vurdert av geotekniker og består i all 
hovedsak av fjell og dermed egnet for boligbebyggelse. Årnes vannverk har en av sine 
hovedvannledninger rett ved området, slik at tilstrekkelig kapasitet på vann er sikret. 
Det er søkt om, og godkjent etablering av avløpsledning til Østgård skole noe som gir 
tilstrekkelig kapasitet på avløp. Nes kommune har stilt krav til at avkjørsel og vei inn på 
157/7 dimensjoneres for mellom 13 og 80 boenheter, samt stilt krav til opparbeidelse av 
busslomme. Det er i dag godkjent fradeling av ni tomter. Området er dermed godt 
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egnet for formålet gjennom svært gode grunnforhold og kapasitet på nødvendig 
infrastruktur.   
 
Området egner seg for eneboliger med eventuell utleiedel. På arealet som 157/7 
disponerer mener jeg at området fortsatt vil fremstå som spredt boligbebyggelse selv 
om man fradeler 5-6 tomter til de neste fire årene. 
 
I dagens bestemmelser er det ett vilkår at det skal ligge i umiddelbar nærhet til 
eksisterende boligbebyggelse. Ett slikt vilkår bidrar til området framstår mer som ett lite  
boligfelt enn spredt boligbebyggelse. Dette bør unngås i fremtidige bestemmelser.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Områdets størrelse (ca.)   
70 daa 
  

 
Vedlegg:  

Kartutsnitt* 
 

Aktuelt område må markeres på et kart som vedlegges innspillet 

* Kommunens kartportal kan gjerne benyttes: 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 

 


