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Kjærnsmo massemottak
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Her må du legge ved et kartutsnitt av aktuelt område

Kjærnsmovegen, 1929 Auli
Eiendommens adresse/ stedsnavn

203/11
203/10

Aktuelle gårds- og bruksnummer

Andre typer bebyggelse og anlegg
Hva skal eiendommen benyttes til/ ønsket arealformål?

Nes kommune vil trenge et sikkert, og velfungerende massemottak (rene gravemasser) for den
fremtidige veksten i kommunen. Geografisk vil mottaket ligge veldig nær videre utbygging av
Aulifeltet og Rånåsfoss. Men vil også kunne ta imot rene masser ifra andre nabokommuner.
Det foreslåtte planområde ligger i umiddelbar nærhet til FV175. Dette anser vi som en klar fordel med
tanke på tungtrafikken. Innkjøring til planområde vil skje via Kjærnsmovegen, før det bygges en ny vei
opp til planområdets øvre del. (se vedlagt kart). Veien vil anlegges lavt i terrenget, og ligge langt unna
eksisterende bebyggelse.
Det vil også kunne legges opp til massegjenvinning i planområdet. Dette vil være et positivt og viktig
bidrag for klima og miljøet.
Det er kort vei til nærmeste pukkverk (Aremoen, Blaker), som vil være gunstig for å kunne utnytte
kapasiteten til lastebilene med returlass.
90 av planområdets 120 daa vil omgjøres jordbruksareal etter endt oppfylling.
Planområdet vil ha en kapasitet på 700 000 - 800 000 m3.
Varigheten på mottaket anslås til 5-7 år.

Eventuelle kommentarer

120
Områdets størrelse i dekar

0
Dagens arealbruk

Oversiktskart

Situasjonskart

Tverrprofiler
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