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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) 
  
 

  

 Ole Eggum 
 
 adresse: Holtergrenda 60, Holtergård, 2170 Fenstad 
 e-post: eggum@holtergaard.no 
 telefon: 970 39 401  
  

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

 Norsk Bygningsrådgivning AS v/Odd André Boholm 
 
 adresse: Teiefjellet 10, 2022 Gjerdrum 
 e-post: odd@norskbygning.no 
 telefon: 414 53 550 
  

 Fakta om arealinnspillet Fyll ut og beskriv: 
  Aktuelle gårds- og bruksnummer  22/1 

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)  
  

Det er ønskelig å arealomdisponere fra LNF til byggeområde for boliger. Man har i 
utgangspunktet tenkt småhusbebyggelse av varierende typer: eneboliger, 
tomannsboliger og rekkehus. Antall boliger vil variere etter hvilke boligtyper man velger 
regulere inn etter at området er arealomdisponert. Per nå er det ikke foretatt 
prosjektering av området som kan avgjøre hvilke boligtyper som vil være fornuftig 
innenfor de spesifikke områdene av Solåsen. Selv om området er stort, ligger det i 
fjellterreng og en del arealer vil naturligvis måtte gå bort til infrastruktur. Hvordan 
infrastruktur best blir planlagt i et slikt område vil avhenge av en nærmere prosjektering 
som naturlig vil falle inn under en reguleringsprosess. Atkomst til området vil skje via 
Ålandsvegen. Utforming av atkomstveien tilknyttet Ålandsvegen vil også være en del av 
reguleringsprosessen.  
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Hensikten med arealomdisponering av Solåsen er å utvikle potensialet i 
tomtegrunnlaget i Nes Kommune, samt kunne skape bærekraft til Fenstad. En utvikling 
av et område som Solåsen vil kunne skape interesse for sambygdinger for å bli i bygda, 
foruten ny etablering/tilflytting. Solåsen skiller seg meget positivt ut som boligområde 
med sin fantastiske beliggenhet i solrike omgivelser og byr på både utsikt og oversikt. 
 
Utbygging av Solåsen bærer i seg et håp om å skape et boligområde som tar hensyn til 
eksisterende natur og grunnforhold. Fjellet er en trygg grunn å bygge på i motsetning til 
mange andre områder som ligger under marin grense og er i aktsomhetsområde for 
marin leire. Fjellgrunn vil gi sikkerhet mange er ute etter og i tillegg sammen med 
områdets plassering tilbyr muligheter for bærekraftige løsninger med tanke på 
energiforsyning som bergvarme og solpaneler på tak/fasader. Terrenget gir også rom 
for å skape spennende arkitektur som passer inn i omgivelsene og muligheter for å 
skape synergieffekter av å bruke lokalt tømmer og lokale treforedlere. 
 

 Områdets størrelse (ca.)  196 dekar 
  

 
Vedlegg:  

- Kartutsnitt* 
- Ytterligere opplysninger om Solåsen 

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 


