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Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for
detaljregulering av Sommerro, gbnr 233/35 i Feiring, Eidsvoll kommune.

I henhold til plan - og bygningslovens § 12 - 8 og §12 - 9 varsles igangsetting av arbeid med
detaljregulerings plan for Sommerro gbnr 233/35 i Eidsvoll kommune , og offentlig ettersyn av
plan program for dette planarbeidet.
Området ligger ca 150m øst for Fe i ringvegen (fv 33), og ca 500 meter nord for Coop - butikken i
Feiring. Planområdet er i underkant av 12 dekar og består av del av gnr/bnr 233/35.
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Gbnr 233/35 ligger inntil hytteområdet på Mjøsstrand. Eiendommen er en landbrukseiendom. Det 
er ønske om utvikling av del av gbnr 233/35 til tomter for fritidsbebyggelse, som utvidelse av 
tilliggende hytteområde. Den delen av eiendommen som foreslås utviklet utgjøres av grunnlendt 
skogsmark, og er ikke klassifisert som dyrka eller dyrkbar mark. Det foreslåtte tiltaket vurderes 
ikke å medføre arronderingsmessige ulemper for omkringliggende arealer eller bruken av disse. 

Området er tenkt regulert til byggeområde for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. Det 
vurderes mulig å dele inn arealet i ca 10 hyttetomter. Adkomst vurderes mest hensiktsmessig 
sørfra, via Mårvegen og Gaupefaret. For ytterligere informasjon om planprosessene og 
utredningsbehov, så vises det til planprogrammet som er utlagt til offentlig ettersyn.  

Eventuelle merknader og uttalelser til planprogrammet eller til oppstartsvarselet kan innen 
23.05.2016 sendes til: Plan1 AS, Balder allé 2, 2060 Gardermoen eller oel@p1.no.  Kopi av 
merknadene sendes til Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll eller 
post@eidsvoll.kommune.no. Uttalelser / merknader bør struktureres slik at det tydelig fremkommer 
om merknaden vedrører offentlig ettersyn av planprogrammet eller varsel til oppstart av 
planarbeid. 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Plan1 AS v/ Øystein Ellingsen, tlf. 976 91 277, eller 
e-post oel@p1.no.  

Varslingen og planprogrammet kan også ses på www.p1.no 

 

Øystein Ellingsen 
 Arealplanlegger 

 

 

 

  
 

 

 
Vedlegg: 

- Sak nr 16/31 Hovedutvalg for næring, plan og miljø, Eidsvoll kommune. 
- Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning av Sommerro, del av gnr 233 bnr 35 i Feiring, datert 

17.02.2016. 
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