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Arealinnspill til kommuneplanens arealdel for eiendom gnr. 65, bnr. 6 m.fl.                   20.08.2021. 
 

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

  

Ole Fenstad 
 
Vormsundvegen 286 
2150 Årnes 
ole-fens@frisurf.no 
mob 920 69 745

 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 
 

Gnr. 65, bnr. 6 (se heltrukken rød strek å kartskissen nedenfor) 
Gnr. 65, bnr. 1, seksjon 1, gnr. 75, bnr. 24 (se stiplet rød strek på kartskissen nedenfor) 
 
Vi gjør oppmerksom på eiendomsgrensen mellom eiendom 65/6 og eiendom 65/1/1 ikke er 
korrekt slik den er vist på de digitale kartene på kartportalen til kommunen.  
 
Rød heltrukken og rød stiplet strek mellom eiendommene viser omtrentlig riktig posisjon for 
eiendomsgrensen. Arealene som er oppgitt for de berørte eiendommene er  
hentet fra de digitale kartene til kommunen, og vil dermed heller ikke være (helt) korrekt. 
 
Beskrivelsen av tomteforhold nedenfor tar utgangspunkt i den korrekte plasseringen av 
eiendomsgrensen, altså rød heltrukken og rød stiplet strek.  



2 

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)  
  

Innspillet gjelder Kulmoen Travbane og eiendommen mellom travbanen og E16.  
 
Hele området er uregulert.  
 
Kulmoen travbane 
Kulmoen travbane er i gjeldende arealplan avsatt til spesialområde idrett, men var tidligere avsatt 
til spesialområde travbane. Det er viktig at det blir funnet frem til et formål som åpner for videre 
utvikling av travbanen, og også med oppføring av bygningsmasse dersom det skulle være behov 
for det. Dagens travbane har f.eks. ikke tribuneanlegg, og anlegget med tilhørende fasiliteter vil 
kanskje ikke være av de mest attraktive for større travløp. For å sikre et godt utgangspunkt for 
videre utvikling bør det vurderes benyttet næringsformål i kombinasjon med passende 
(under)formål som også sikrer opprettholdelse av travbanen.  
 
Eiendom gnr. 65 bnr. 6 
Eiendommen ligger mellom travbanen og Kongsvingervegen. Den har tidligere blitt benyttet for 
boligformål, og det står et par eldre hus mot sydøst. Disse har adresse Konsvingervegen 1817. 
Med unntak av et område i sydvest er større deler av eiendommen dekket av krat og småvokst 
skog.  
 
Området er avsatt til LNF i gjeldende arealplan, men har så langt nåværende eier vet ikke vært 
benyttet til jordbruksformål.  
 
Eiendommen har med knapt 7 mål en begrenset størrelse, og omdisponeringen berører i liten 
grad spørsmålet om nedbygging av landbruksjord. En omdisponering fra LNF vil ikke ha 
konsekvenser for annet nærliggende landbruksareal verken direkte eller på sikt i form av 
oppsplitting av eksisterende jordbruksareal med tilhørende større utbyggingspress. 
 
Atkomsten til Kulmoen travbane fra E16 ligger langs den nordøstlige grensen av eiendommen, 
og arealet kan dermed ikke slås direkte sammen med det nærmest jordet i øst. Arealet er alene 
ikke drivverdig for landbruksformål, og den delen som ligger i sydvest har en arrondering som 
uansett ikke er egnet for maskinell drift. Det ligger med andre ord ikke til rette for å fylle LNF med 
et konkret innhold i tråd med det avsatt arealformålet. 
 
Sett i sammenheng danner Kvernberget, næringsarealet på nordsiden av E16 og området ved 
travbanen et mer eller mindre sammenhengende belte med arealer som enten er avsatt til 
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utbyggingsformål eller som er utbygget. Teig 65/6 er viktig i den forbindelse og vil bidra til å 
kunne sikre større grad av helhet i den overordnede arealarronderingen og gi bedre 
forutsetninger for koblinger, også visuelt, mellom bebygde arealer syd og nord for dagens E16. 
Det bes derfor om at eiendommen, altså gnr. 65 bnr. 6, omdisponeres til utbyggingsformål. 
 
Det ligger godt til rette for å utvikle eiendommen med både nærings- og boligformål, og det er 
nylig lagt nytt anlegg for vann- og avløp i området. Det utelukkes ikke at det kan være aktuelt å 
se utbyggingsformål delvis i sammenheng med aktivitet ifm. travbanen, men næringsformål bør 
ikke begrenses til dette. Det er ønskelig med stor bredde i formål slik at det ligger til rette for å 
utarbeide en detaljert reglering ut ifra de behov og interesser som beliggenheten av eiendommen 
vil kunne avstedkomme.  

 Områdets størrelse (ca.) Eiendom 65/6 – 6801 m2 
Eiendom 65/1/1 – 51215 m2 
Eiendom 75/24 – 19224 m2

 
Vedlegg:  

Kartutsnitt
* 
 

Se kartutsnitt nedenfor. Dette er (i rekkefølge): Standardkart, flyfoto, gjeldende arealplan, gjeldende regulering 
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* 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 

 


