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YTTERLIGERE  OPPLYSNINGER  OM  SOLÅSEN 
 

KAPITTEL 1  NÅVÆRENDE STATUS (PLAN OG RAMMEBETINGELSER OG 
EKSISTERENDE SITUASJON) 
 

PLANSTATUS 
I dag er Solåsen regulert til LNF formål. Deler av området mot Ålandsvegen ligger 
også innenfor et underformål spredt boligbebyggelse. 

BELIGGENHET 
Den delen av Solåsen, gnr. 22/bnr. 1, som ønskes regulert er 196 dekar. Solåsen 
ligger i Nes Kommune på oversiden av Ålandsvegen overfor Norby Forsamlingshus. 
Området består i dag av skog på fjellgrunn. Området har en helling ned mot 
Ålandsvegen, men flater noe ut mot toppen. Solåsen strekker seg noe videre utover 
det som ønskes arealomdisponert.  

EKSISTERENDE SITUASJON 
Solåsen, gnr. 22/ bnr. 1, er en betegnelse for et område beliggende øst for 
Kampåa/Ålandsvegen i Fenstad. Solåsen ligger syd/vestvendt og har, som navnet 
antyder, solrik beliggenhet. Det er meget god utsikt fra øvre, som så vel nedre del. 
Området er blant de høyeste punkter i Nes Kommune. Solåsen er ikke i konflikt med 
dyrket-/dyrkbar mark som ønskes vernet i størst mulig grad. I tillegg er fjellet en trygg 
grunn å bygge på i motsetning til mange andre områder som ligger under marin 
grense og er i aktsomhetsområde for marin leire. Området har også et stort potensial 
ved at det, ved behov kan utvikles ytterligere tomter, videre ned mot Kvernhaugen. 
Området er dessuten unikt i sin beliggenhet sammenlignet med andre eksisterende 
byggeområder.  

Fra midten av 1980-tallet og frem til i dag har Solåsen vært på ønskelisten til flere, for 
utbygging. Arealomdisponering av Solåsen ble stoppet av daværende fylkesmann 
ved forrige kommuneplanrullering. Argumentasjonen gikk i størst grad på at det var 
nok tomtereserver i Nes. Kvaliteten på tomtereserven varierer i stor grad og store 
deler av denne tomtereserven ligger innenfor aktsomhetsområder for grunnforhold. 
Dette kan bety at tomtene ved nærmere undersøkelse kan vise seg å inneholde 
marine avsetninger eller kvikkleire. Solåsen er et område der alle tomtene vil ligge 
trygt på fjellgrunn. Beliggenheten er i tillegg attraktiv med formidabel utsikt og lett 
tilgjengelige turområder.  
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KAPITTEL 2  ØNSKET STATUS -  AREALOMDISPONERING AV LNF  OMRÅDE 
TIL BOLIGFORMÅL,  UTBYGGING OG KONSEKVENSER MED SOLÅSEN SOM 
VERDISKAPENDE KRAFT. 
 

ØNSKET PLANSTATUS 
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.  

SKAPE INTERESSE 
Hensikten med regulering av Solåsen er å utvikle potensialet i tomtegrunnlaget i Nes 
Kommune, gi muligheten til å kunne tilby tomter med oversiktlige og trygge 
grunnforhold, samt kunne skape bærekraft til Fenstad. 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, oversikt og 
forutsigbarhet. 

T ILBUD SOM IKKE FINNES 
For Nes Kommune vil en regulering av Solåsen kunne bety at de er i stand til å tilby 
sine innbyggere og innflyttere et tilbud som ikke finnes i dag. Det er tomteområder 
med solrik beliggenhet, utsikt og oversikt. Solåsen ligger på kommunens høyeste del. 
Som en konsekvens av dette vil Nes Kommune sannsynligvis kunne øke sin andel av 
tilflytningen til Romerike. Omkringliggende kommuner har allerede spilt ut mange 
gode kort og Nes kommune vil nå kunne ta del i dette. Det er fortsatt stor mangel på 
boliger og boligtomter i Oslo og omegn. Stramt prismarked i Oslo, Lillestrøm og deler 
av Skedsmo gir grunn til å tro at tomteutvikling i Solåsen vil være meget attraktiv.  

Selv om det er en del tomtereserver i kommunen har områdene som ligger der ikke 
skapt nok interesse. Solåsen med sin flotte beliggenhet på fjellgrunn vil være en 
positiv faktor for tilflytning og nyetablering i Nes kommune.   

 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
Utbygging av Solåsen bærer i seg et håp om å skape et boligområde som tar hensyn 
til eksisterende natur og grunnforhold. Boliger som tilpasses terrenget og utnytter 
lokale muligheter for energibehov (berg-/solvarme, fra husdyrhold m.m.). 
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Det er ikke kjent at forslaget vil påvirke naturverninteresser eller dyreliv i negativ 
grad. Det foreligger heller ingen motsetninger innen planområdet. 
Tiltaket berører/omfatter ikke dyrkbar mark.  

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. 

VERDISKAPENDE KRAFT 
Fenstad har i dag en flott barneskole. Det finnes barnehager og et mindre sentrum 
med dagligvarehandel og post. En utbygging av Solåsen vil bidra positivt til å 
opprettholde og mulig utvikle tilbudet og gi kommunen god verdi av investeringene 
de har foretatt. 

Det er offentlig kommunikasjon (buss) tilpasset dagens behov. Dette tilbudet vil med 
letthet kunne tilpasses nye behov. Områder som Neskollen har, for eksempel, et 
system med pendlerbuss. Vi ser for oss at kollektiv tilbudet økes gradvis i takt med 
behov. 

Nye mennesker gir nye behov og økt behov for utvidelse av eksisterende 
næringsliv/tilbud. Momenter som opprettholdelse av antall arbeidsplasser og mulig 
etablering av nye er positive effekter av en større utbygging. 

 

 

 


