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OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GARMOVEGEN GBNR. 61/14 MED 

FLERE I EIDSVOLL KOMMUNE 
 

Jf. plan- og bygningsloven §12-8 og §12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat planarbeid for 

gbnr. 61/14 med flere i Eidsvoll kommune.  

Planen er tidligere varslet med plan-id 023728600. Eidsvoll kommune har krevd ny varsling på 

bakgrunn av at det er to år siden første varsling. I den anledning ønsker kommunen å regulere et større 

areal for å kunne sikre en fremtidig trygg gangforbindelse langs hele Garmovegen. Kjøreveg/fortau og 

annen veggrunn kan forskyves/endres. Planområdet er derfor utvidet noe fra første varsling. 

Intensjonen med planforslaget har ikke endret seg.  

I kommuneplanens arealdel er området i avsatt til nåværende boligbebyggelse. Området er i gjeldende 

reguleringsplan regulert til frittliggende småhusbebyggelse. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende 

infrastruktur og gangveg. Planområdet er om lag 22 daa. 

Planen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU). Den er vurdert til ikke å være KU-

pliktig siden formålet er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Plangrensen fremgår av kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill 

til planarbeidet.  

Oppstartsmøte ble avholdt med kommunen 08.08.2016. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i 

eget brev. Oppstartsmeldingen kan sees på websiden www.proess.no, og på kommunens hjemmeside 

www.eidsvoll.kommune.no  

Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av Gusterud Bygg AS og VestlandsHus AS. 

Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post 

post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 26.11.2018. 

Med vennlig hilsen 

proESS AS 

 

 

 

 

 

Bjørn Bendixen Leinebø 
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Vedlegg:   A: Kart som viser planbegrensning ift. grunnkart. 

B: Kart som viser planbegrensning ift. gjeldende kommuneplan og reguleringsplan. 

C: Kart som viser planbegrensning ift. ortofoto og oversiktskart 

  D: Kart som viser ny planbegrensning sammenlignet med forrige varsel. 

E: Referat oppstartsmøte  
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