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WILBERG HANS ALBERT 
VORMVIKBAKKEN 12 
2080EIDSVOLL Ås, 2015-09-07 

  Vår ref: 601948-7-11-2 

 

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, OPPSTART AV PLANARBEID 
FOR VILBERG OMRÅDET 

Viser til tidligere oversendt forslag til planprogram og varsel om igangsetting av 
områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl.  

Innspillene som har kommet inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det omfatter noe areal syd for 
Tynsåkveien. Dette arealet kan bli aktuelt å benytte til veiformål dersom trafikkutredningen viser 
at det vil være behov for å regulere en bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja 
til Tynsåkjordet. 

 
Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til 
varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 



 

 2 

 

Utvidelsen av planområdet berører gnr. 17 bnr. 98, 292, 151, 295, 178 og gnr. 18 bnr. 17, 19, 
20. På vegne av Eidsvoll kommune varsles nå grunneiere som berøres av endret plangrense 
med ny frist til å komme med merknader til planarbeidet.  

Merknader merkes «Vilberg skole» og sendes innen 30.09.2015 til Asplan Viak AS v/ Jannicken 
Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller som e-post til Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på telefon 915 46 955.  

 
Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 

 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/senior planlegger 
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WILBERG VIDAR 
102-69 RUE BERLIOZ,VERDUN QUEBEC 
 Ås, 2015-09-07 

  Vår ref: 601948-7-11-2 

 

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, OPPSTART AV PLANARBEID 
FOR VILBERG OMRÅDET 

Viser til tidligere oversendt forslag til planprogram og varsel om igangsetting av 
områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl.  

Innspillene som har kommet inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det omfatter noe areal syd for 
Tynsåkveien. Dette arealet kan bli aktuelt å benytte til veiformål dersom trafikkutredningen viser 
at det vil være behov for å regulere en bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja 
til Tynsåkjordet. 

 
Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til 
varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 



 

 2 

 

Utvidelsen av planområdet berører gnr. 17 bnr. 98, 292, 151, 295, 178 og gnr. 18 bnr. 17, 19, 
20. På vegne av Eidsvoll kommune varsles nå grunneiere som berøres av endret plangrense 
med ny frist til å komme med merknader til planarbeidet.  

Merknader merkes «Vilberg skole» og sendes innen 30.09.2015 til Asplan Viak AS v/ Jannicken 
Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller som e-post til Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på telefon 915 46 955.  

 
Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 

 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/senior planlegger 
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EIDSVOLL KOMMUNE 
Rådhusgata 1 
2080EIDSVOLL Ås, 2015-09-07 

  Vår ref: 601948-7-11-2 

 

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, OPPSTART AV PLANARBEID 
FOR VILBERG OMRÅDET 

Viser til tidligere oversendt forslag til planprogram og varsel om igangsetting av 
områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl.  

Innspillene som har kommet inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det omfatter noe areal syd for 
Tynsåkveien. Dette arealet kan bli aktuelt å benytte til veiformål dersom trafikkutredningen viser 
at det vil være behov for å regulere en bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja 
til Tynsåkjordet. 

 
Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til 
varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 



 

 2 

 

Utvidelsen av planområdet berører gnr. 17 bnr. 98, 292, 151, 295, 178 og gnr. 18 bnr. 17, 19, 
20. På vegne av Eidsvoll kommune varsles nå grunneiere som berøres av endret plangrense 
med ny frist til å komme med merknader til planarbeidet.  

Merknader merkes «Vilberg skole» og sendes innen 30.09.2015 til Asplan Viak AS v/ Jannicken 
Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller som e-post til Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på telefon 915 46 955.  

 
Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 

 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/senior planlegger 
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EIDSVOLL KOMMUNE 
Rådhusgata 1 
2080EIDSVOLL Ås, 2015-09-07 

  Vår ref: 601948-7-11-2 

 

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, OPPSTART AV PLANARBEID 
FOR VILBERG OMRÅDET 

Viser til tidligere oversendt forslag til planprogram og varsel om igangsetting av 
områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl.  

Innspillene som har kommet inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det omfatter noe areal syd for 
Tynsåkveien. Dette arealet kan bli aktuelt å benytte til veiformål dersom trafikkutredningen viser 
at det vil være behov for å regulere en bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja 
til Tynsåkjordet. 

 
Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til 
varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 



 

 2 

 

Utvidelsen av planområdet berører gnr. 17 bnr. 98, 292, 151, 295, 178 og gnr. 18 bnr. 17, 19, 
20. På vegne av Eidsvoll kommune varsles nå grunneiere som berøres av endret plangrense 
med ny frist til å komme med merknader til planarbeidet.  

Merknader merkes «Vilberg skole» og sendes innen 30.09.2015 til Asplan Viak AS v/ Jannicken 
Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller som e-post til Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på telefon 915 46 955.  

 
Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 

 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/senior planlegger 
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CORNELIUSSEN KNUT 
TYNSÅKVEGEN 31 
2080EIDSVOLL Ås, 2015-09-07 

  Vår ref: 601948-7-11-2 

 

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, OPPSTART AV PLANARBEID 
FOR VILBERG OMRÅDET 

Viser til tidligere oversendt forslag til planprogram og varsel om igangsetting av 
områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl.  

Innspillene som har kommet inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det omfatter noe areal syd for 
Tynsåkveien. Dette arealet kan bli aktuelt å benytte til veiformål dersom trafikkutredningen viser 
at det vil være behov for å regulere en bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja 
til Tynsåkjordet. 

 
Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til 
varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 



 

 2 

 

Utvidelsen av planområdet berører gnr. 17 bnr. 98, 292, 151, 295, 178 og gnr. 18 bnr. 17, 19, 
20. På vegne av Eidsvoll kommune varsles nå grunneiere som berøres av endret plangrense 
med ny frist til å komme med merknader til planarbeidet.  

Merknader merkes «Vilberg skole» og sendes innen 30.09.2015 til Asplan Viak AS v/ Jannicken 
Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller som e-post til Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på telefon 915 46 955.  

 
Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 

 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/senior planlegger 
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STENRUD ØYVIND 
TYNSÅKVEGEN 33 
2080EIDSVOLL Ås, 2015-09-07 

  Vår ref: 601948-7-11-2 

 

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, OPPSTART AV PLANARBEID 
FOR VILBERG OMRÅDET 

Viser til tidligere oversendt forslag til planprogram og varsel om igangsetting av 
områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl.  

Innspillene som har kommet inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det omfatter noe areal syd for 
Tynsåkveien. Dette arealet kan bli aktuelt å benytte til veiformål dersom trafikkutredningen viser 
at det vil være behov for å regulere en bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja 
til Tynsåkjordet. 

 
Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til 
varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 



 

 2 

 

Utvidelsen av planområdet berører gnr. 17 bnr. 98, 292, 151, 295, 178 og gnr. 18 bnr. 17, 19, 
20. På vegne av Eidsvoll kommune varsles nå grunneiere som berøres av endret plangrense 
med ny frist til å komme med merknader til planarbeidet.  

Merknader merkes «Vilberg skole» og sendes innen 30.09.2015 til Asplan Viak AS v/ Jannicken 
Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller som e-post til Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på telefon 915 46 955.  

 
Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 

 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/senior planlegger 
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Korsmo Borettslag 
c/o Knut Skyttersæter,Skytterstubben 2 
2072DAL Ås, 2015-09-07 

  Vår ref: 601948-7-11-2 

 

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, OPPSTART AV PLANARBEID 
FOR VILBERG OMRÅDET 

Viser til tidligere oversendt forslag til planprogram og varsel om igangsetting av 
områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl.  

Innspillene som har kommet inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det omfatter noe areal syd for 
Tynsåkveien. Dette arealet kan bli aktuelt å benytte til veiformål dersom trafikkutredningen viser 
at det vil være behov for å regulere en bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja 
til Tynsåkjordet. 

 
Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til 
varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 



 

 2 

 

Utvidelsen av planområdet berører gnr. 17 bnr. 98, 292, 151, 295, 178 og gnr. 18 bnr. 17, 19, 
20. På vegne av Eidsvoll kommune varsles nå grunneiere som berøres av endret plangrense 
med ny frist til å komme med merknader til planarbeidet.  

Merknader merkes «Vilberg skole» og sendes innen 30.09.2015 til Asplan Viak AS v/ Jannicken 
Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller som e-post til Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på telefon 915 46 955.  

 
Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 

 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/senior planlegger 
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FLODEN TORALV 
Død Ås, 2015-09-07 

  Vår ref: 601948-7-11-2 

 

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, OPPSTART AV PLANARBEID 
FOR VILBERG OMRÅDET 

Viser til tidligere oversendt forslag til planprogram og varsel om igangsetting av 
områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl.  

Innspillene som har kommet inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det omfatter noe areal syd for 
Tynsåkveien. Dette arealet kan bli aktuelt å benytte til veiformål dersom trafikkutredningen viser 
at det vil være behov for å regulere en bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja 
til Tynsåkjordet. 

 
Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til 
varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 

Utvidelsen av planområdet berører gnr. 17 bnr. 98, 292, 151, 295, 178 og gnr. 18 bnr. 17, 19, 
20. På vegne av Eidsvoll kommune varsles nå grunneiere som berøres av endret plangrense 
med ny frist til å komme med merknader til planarbeidet.  



 

 2 

 

Merknader merkes «Vilberg skole» og sendes innen 30.09.2015 til Asplan Viak AS v/ Jannicken 
Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller som e-post til Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på telefon 915 46 955.  

 
Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 

 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/senior planlegger 
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EIDSVOLL KOMMUNE 
Rådhusgata 1 
2080EIDSVOLL Ås, 2015-09-07 

  Vår ref: 601948-7-11-2 

 

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, OPPSTART AV PLANARBEID 
FOR VILBERG OMRÅDET 

Viser til tidligere oversendt forslag til planprogram og varsel om igangsetting av 
områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl.  

Innspillene som har kommet inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det omfatter noe areal syd for 
Tynsåkveien. Dette arealet kan bli aktuelt å benytte til veiformål dersom trafikkutredningen viser 
at det vil være behov for å regulere en bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja 
til Tynsåkjordet. 

 
Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til 
varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 



 

 2 

 

Utvidelsen av planområdet berører gnr. 17 bnr. 98, 292, 151, 295, 178 og gnr. 18 bnr. 17, 19, 
20. På vegne av Eidsvoll kommune varsles nå grunneiere som berøres av endret plangrense 
med ny frist til å komme med merknader til planarbeidet.  

Merknader merkes «Vilberg skole» og sendes innen 30.09.2015 til Asplan Viak AS v/ Jannicken 
Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller som e-post til Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på telefon 915 46 955.  

 
Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 

 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/senior planlegger 
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Bekim Rexhepaj 
Tynsåkveien 27 
2080Eidsvoll Ås, 2015-09-07 

  Vår ref: 601948-7-11-2 

 

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, OPPSTART AV PLANARBEID 
FOR VILBERG OMRÅDET 

Viser til tidligere oversendt forslag til planprogram og varsel om igangsetting av 
områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl.  

Innspillene som har kommet inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det omfatter noe areal syd for 
Tynsåkveien. Dette arealet kan bli aktuelt å benytte til veiformål dersom trafikkutredningen viser 
at det vil være behov for å regulere en bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja 
til Tynsåkjordet. 

 
Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til 
varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 



 

 2 

 

Utvidelsen av planområdet berører gnr. 17 bnr. 98, 292, 151, 295, 178 og gnr. 18 bnr. 17, 19, 
20. På vegne av Eidsvoll kommune varsles nå grunneiere som berøres av endret plangrense 
med ny frist til å komme med merknader til planarbeidet.  

Merknader merkes «Vilberg skole» og sendes innen 30.09.2015 til Asplan Viak AS v/ Jannicken 
Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller som e-post til Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på telefon 915 46 955.  

 
Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 

 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/senior planlegger 
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WILBERG VIDAR 
102-69 RUE BERLIOZ,VERDUN QUEBEC 
 Ås, 2015-09-07 

  Vår ref: 601948-7-11-2 

 

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, OPPSTART AV PLANARBEID 
FOR VILBERG OMRÅDET 

Viser til tidligere oversendt forslag til planprogram og varsel om igangsetting av 
områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl.  

Innspillene som har kommet inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det omfatter noe areal syd for 
Tynsåkveien. Dette arealet kan bli aktuelt å benytte til veiformål dersom trafikkutredningen viser 
at det vil være behov for å regulere en bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja 
til Tynsåkjordet. 

 
Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til 
varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 



 

 2 

 

Utvidelsen av planområdet berører gnr. 17 bnr. 98, 292, 151, 295, 178 og gnr. 18 bnr. 17, 19, 
20. På vegne av Eidsvoll kommune varsles nå grunneiere som berøres av endret plangrense 
med ny frist til å komme med merknader til planarbeidet.  

Merknader merkes «Vilberg skole» og sendes innen 30.09.2015 til Asplan Viak AS v/ Jannicken 
Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller som e-post til Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på telefon 915 46 955.  

 
Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 

 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/senior planlegger 
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WILBERG HANS ALBERT 
VORMVIKBAKKEN 12 
2080EIDSVOLL Ås, 2015-09-07 

  Vår ref: 601948-7-11-2 

 

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, OPPSTART AV PLANARBEID 
FOR VILBERG OMRÅDET 

Viser til tidligere oversendt forslag til planprogram og varsel om igangsetting av 
områderegulering med konsekvensutredning for Vilberg området, gnr/bnr 18/1 mfl.  

Innspillene som har kommet inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det omfatter noe areal syd for 
Tynsåkveien. Dette arealet kan bli aktuelt å benytte til veiformål dersom trafikkutredningen viser 
at det vil være behov for å regulere en bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja 
til Tynsåkjordet. 

 
Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til 
varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 



 

 2 

 

Utvidelsen av planområdet berører gnr. 17 bnr. 98, 292, 151, 295, 178 og gnr. 18 bnr. 17, 19, 
20. På vegne av Eidsvoll kommune varsles nå grunneiere som berøres av endret plangrense 
med ny frist til å komme med merknader til planarbeidet.  

Merknader merkes «Vilberg skole» og sendes innen 30.09.2015 til Asplan Viak AS v/ Jannicken 
Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller som e-post til Jannicken.Throndsen@asplanviak.no 

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på telefon 915 46 955.  

 
Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 

 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/senior planlegger 

 

 

 

 

 

 


