
Hvamsvegen 680, 684 og 696 UBAS 

Notat  

…... 

 

 Side 1 av 6 
 

NOTAT 
OPPDRAG Udnes bofellesskap/Hvamsvegen 680 DOKUMENTKODE UBAS-Gamle Udnes skole   

EMNE 
Innspill til rullering av kommuneplan 2021 

OPPDRAGSLEDER Jan Martinsen/Jan 
Stabbetorp 

MOTTAKER Nes kommune SAKSBEH Line Skallerud Lunder 

KONTAKTPERSON 
 

ANSVARLIG ENHET Udnes Bofellesskap/Grønt 
Fagsenter 

 

 

SAMMENDRAG 

Notatet har som hensikt å belyse ønsket om å endre arealformål for eiendommene i forbindelse med gamle Hvam 
idrettsplass og Udenes skole. I arealdelene til gjeldende kommuneplan er arealformålet satt til fremtidig «offentlig 
eller privat tjenesteyting». Grunneier ønsker å endre formål til «næringsbebyggelse». 
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1 Innledning – oversikt  

 Historikk 
Fra 1970 til 2009 ble eiendommene benyttet som skoleeiendom for Udnes barenskole og 

idrettsanlegg for Hvam IL. I 2013 overtok Udnes Bofellesskap AS eiendommen i forbindelse 

med Hvam idrettsplass og i 2017 overtok Grønt fagsenter Hvam eiendommen i forbindelse 

med gamle Udnes skole.  

 Eiendommenes plassering 
Eiendommene ligger langs Hvamsvegen mellom Årnes og Rånåsfoss, rett sør for Tomteråsen. 

mellom gamle Udnes skole og Rånåsfoss. Adresser på eiendommene er Hvamsvegen 680, 684 

og 696. Aktuelle gårds- og bruksnummer er 224/8, 224/10 og 224/15. Figurene under viser 

eiendommenes plassering. 

  

Figur 1 oversikt eiendomsplassering 
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Figur 2 eiendomsplassering-tomt 

 

 

 Dagens bruk 
Eiendommene besitter i dag bygningsmassene fra Hvam Ils tidligere klubbhus, det gamle 

skolebygget i tillegg til nyetablert lagerbygning.  

I klubbhuset har Oslo Gjerde AS etablert kontorlokaler og visningssenter for sine produkter. Det 

gamle skolebygget benyttes til utleie av kontorlokaler hvor det er flere tilknyttede virksomheter. 

Deler av tidligere fotballbane er også benyttet som tomt til midlertidig barnehage i perioden 

2016-2020. Det ble i denne forbindelse etablert teknisk infrastruktur i form av strømtilførsel, 

vann og avløp. 
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2 Ønske om endring av arealformål 

 Nåværende arealformål – offentlig eller privat tjenesteyting 
Dagens arealformål står oppført som «offentlig eller privat tjenesteyting». Det er antatt at 

dette stammer fra tiden hvor Udnes skole var i drift og Hvam IL benyttet arealet til sine 

idrettstilbud.  

 

Figur 3 gjeldende arealformål 

 Ønsket arealformål - Næringsbebyggelse 
Grunneiere ønsker å endre nåværende arealformål til næringsbebyggelse. Grunneiere ser på 

dette ønsket som gunstig av flere årsaker: 

 Eiendommen besitter allerede en betydelig bygningsmasse som allerede benyttes til 
næringsvirksomhet. 

 Formålet tjener Nes kommune sin målsetting om å legge til rette for videreutvikling og 
vekst i både nye og eksisterende næringer. 

 Formålet vil bidra til utvikling av lokale arbeidsplasser. Dette er positivt, både 
samfunnsmessig og miljømessig. 

 Nødvendig teknisk infrastruktur (El, fiber, vann og avløp) er allerede på plass. 

 Eiendommen har uavbrutt tilknytning til gang- og sykkelveg både til og fra Tomteråsen og 
Neskollen. 

 Kort avstand til Neskollen og E16 gir næringseiendommen en attraktiv beliggenhet.  
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3 Vedlegg. 

Vedlegg 1: Kartutsnitt eiendommer 

 


