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MOTTAKER Nes kommune SAKSBEH Line Skallerud Lunder 

KONTAKTPERSON  ANSVARLIG ENHET Udnes Bofellesskap 

 

 

SAMMENDRAG 

Notatet har som hensikt å belyse ønsket om å endre arealformål for eiendommen Sundvegen 83, 87 og 89 (gamle 
Udnes aldershjem). I arealdelene til gjeldende kommuneplan er arealformålet satt til «offentlig eller privat 
tjenesteyting». Grunneier ved Udnes bofellesskap ønsker å endre formål til «boligbebyggelse». 
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1 Innledning – oversikt  

 Historikk 
Fra 1924 og frem til salget i 2014 ble eiendommen benyttet til drift av aldershjem og 

omsorgssenter under stiftelsen Udnes aldershjem. Eiendommen eies i dag av Udnes 

Bofellesskap AS (UBAS), heretter omtalt som grunneier. 

 Eiendommens plassering 
Eiendommen ligger mellom gamle Udnes skole og Rånåsfoss. Eiendommen har tre adresser: 

Sundvegen 83, 87 og 89. Eiendommen har direkte tilkomst fra Sundvegen (kommunal veg). 

Eiendommen har 3 gårds- og bruksnummer (215/3,4 og 7). På figurer under kan man se 

kartutsnitt av eiendommens plassering. 

 

Figur 1 oversikt eiendomsplassering 
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Figur 2 eiendomsplassering-tomt 

 

 

 Dagens bruk 
Bebyggelsen på eiendommen består av en stor hovedbygning med 30 beboerrom, samt to 

eneboliger. De gamle beboerrommene benyttes i dag som små leiligheter hvor alle rom - 

inkludert de to eneboligene - i dag fungerer som utleieboliger.  
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2 Endring av arealformål 

 Dagens arealformål – offentlig eller privat tjenesteyting 
Dagens arealformål er satt til «offentlig eller privat tjenesteyting». Dette henger igjen fra tiden 

hvor eiendommen var eid av stiftelsen Udnes aldershjem og driftet som omsorgssenter for 

eldre og andre mennesker med omsorgsbehov.  

 

Figur 3 gjeldende arealformål 

 

 Ønsket arealformål - Boligbebyggelse 
Grunneier ønsker å endre nåværende arealformål til boligbebyggelse. Dette ønsket er basert 

på flere tanker. 

 Dagens arealformål er ikke lenger relevant. 

 Eiendommen besitter allerede en betydelig bygningsmasse som benyttes til boligformål. Å 
benytte bygningsmassen til andre formål sees ikke som reelt per dags dato.  

 Tilstrekkelig teknisk infrastruktur som vann og avløp og strøm er allerede tilknyttet 
eiendommen. 

 Arealformål til tilstøtende naboeiendom er også registrert som boligbebyggelse. 

 Mulighet for offentlig transport i form av bussforbindelse fra Hvamsvegen. Det er også 
nærliggende togforbindelse fra Rånåsfoss stasjon med pendlerparkering. 

 Bygg- og anleggsnæringen står i dag for ca 40% av verdens klimagassutslipp. For å kunne 
redusere utslippene har den norske byggenæringen uttalt at det bør satses på gjenbruk 
både av materialer og bygg i sin helhet. Den respektive bygningsmassen er i dette tilfellet 
av et betydelig omfang. Å kunne utnytte denne anses derfor å være et miljøvennlig bidrag i 
riktig retning. 

 



UBAS-Gamle Udnes aldershjem  23. august 2021  Side 6 av 7 

 

3 Andre forhold 

 Risikosone for ras- og skredfare 
Som store deler av Romerike ligger eiendommen i en av NVEs faresoner for ras og skredfare. 

Den aktuelle sonen er definert som gul sone og omfatter soner med «lav faregrad for 

kvikkleire». Det er kjent at det er utført omfattende grunnundersøkelser på naboeiendom uten 

å dokumentere forekomst av kvikkleire og geotekniske vurderinger har beskrevet 

tilfredsstillende grunnforhold. Det er derfor ikke grunn til å tro at en grunnundersøkelse på den 

aktuelle eiendommen skal gi andre resultater. Ved eventuelle inngrep eller endring av 

terrengbelastning fra dagens situasjon må det selvfølgelig gjøres ytterligere geotekniske 

undersøkelser.  

 Utbyggingsstruktur og tettstedutvikling 
I regionale og nasjonale føringer legges det til rette for utbygging i tettsteder med god 

kollektivdekning. Nes kommune har definert Årnes som prioritert tettsted og vekstområde. 

Grunneier er enig i en slik prioritering, men mener samtidig at det er viktig å utnytte 

eksisterende bebyggelse og infrastruktur slik som i dette tilfellet. Dagens arealformål er heller 

ikke lenger relevant i den grad det var tidligere. Grunneier ser at det er stor etterspørsel etter 

utleieboligene slik som de står i dag og ved å sikre videre bruk av eiendommen, vil man generere 

ytterligere tilvekst i kommunen. Dagens beboere arbeider stort sett i de lokale områdene i og 

rundt kommunen, noe som anses som positivt for det lokale næringslivet.  

4 Oppsummering 

Med de forhold som er oppsummert i dette notatet ønsker grunneier å få endret dagens 

arealformål fra «offentlig eller privat tjenesteyting» til «boligbebyggelse». Da eksisterende 

formål ikke lenger stemmer overens med dagens bruk sees det som fordelaktig å endre dette til 

boligformål. 
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5 Vedlegg. 

Vedlegg 1: Kartutsnitt eiendom 

 


