
ANNONSE I AVIS

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR 17 BNR 257 M. FL. 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12.8 varsles det herved at Eidsvoll kommune
ved Eiendomsavdelingen igangsetter arbeid med detaljregulering av Prost Krags veg 12, 30, 
32, 34 og 36, 2080 Eidsvoll, gnr. 17 bnr. 257, med tilliggende veiareal på gnr/bnr 17/7, 
17/266, 17/217-218 og 526/1 og deler av eiendommene gnr/bnr 17/40, 17/4, 17/9, 17/12 og 
17/11.

Planavgrensningen fremgår av vedlagte kart. 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligområde for eldre med tilgjengelige 
boliger (universell utforming) med livsløpsstandard. Det planlegges ca 49 leiligheter. 
Bebyggelsen vil bestå av blokk i 3-5 etasjer med servicefunksjoner i første etasje og 
leiligheter i de øvrige etasjene. Tomten eies av Eidsvoll kommune og det er i dag utleieboliger
der som er i dårlig forfatning og vil bli revet. Eiendommen ønskes regulert til 
Bolig/tjenesteyting, samt adkomstvei og fortau som er i tråd med Områderegulering for 
Eidsvoll sentrum.  

Forslagstiller og grunneier 
Tiltakshaver er Eidsvoll kommune ved Eiendomsavdelingen
Plankonsulent er MAP Arkitekter AS

Merknader til oppstartmelding 
Spørsmål, merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan rettes til: 
MAP Arkitekter AS 
Drammensveien 130C 
0277 Oslo

eller sendes elektronisk via e-post til: 
Guy Tschudi-Madsen og Gunnar Grinde
gtm@mapark.no    ggr@mapark.no

Frist for merknader: 09.10.2020

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING  
FOR GNR 17 BNR 257 M. FL.  
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12.8 
varsles det herved at Eidsvoll kommune ved Eien-
domsavdelingen igangsetter arbeid med detaljregulering av 
Prost Krags veg 12, 30, 32, 34 og 36, 2080 Eidsvoll, gnr. 
17 bnr. 257, med tilliggende veiareal på gnr/bnr 17/7,  
17/266, 17/217-218 og 526/1 og deler av eiendommene 
gnr/bnr 17/40, 17/4, 17/9, 17/12 og 17/11. 

Planavgrensningen fremgår av vedlagte kart. 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bolig-
område for eldre med tilgjengelige boliger (universell 
utforming) med livsløpsstandard. Det planlegges ca 49 
leiligheter. Bebyggelsen vil bestå av blokk i 3-5 etasjer med 
servicefunksjoner i første etasje og leiligheter i de øvrige 
etasjene. Tomten eies av Eidsvoll kommune og det er i dag 
utleieboliger der som er i dårlig forfatning og vil bli revet. 
Eiendommen ønskes regulert til  
Bolig/tjenesteyting, samt adkomstvei og fortau som er i 
tråd med Områderegulering for Eidsvoll sentrum.
  
Forslagstiller og grunneier 
Tiltakshaver er Eidsvoll kommune ved Eiendomsavdelingen  
Plankonsulent er MAP Arkitekter AS

Merknader til oppstartmelding  
Spørsmål, merknader og synspunkter som kan ha betyd-
ning for planarbeidet kan rettes til: MAP Arkitekter AS 
Drammensveien 130C - 0277 Oslo 
eller sendes elektronisk via e-post til: 
Guy Tschudi-Madsen og Gunnar Grinde
gtm@mapark.no   ggr@mapark.no 

Frist for merknader: 09.10.2020.
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Berørte parter
Offentlige instanser og private høringsinstanser.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR 17 BNR 257 M. FL.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12.8 varsles det herved at Eidsvoll kommune
ved Eiendomsavdelingen igangsetter arbeid med detaljregulering av Prost Krags veg 12, 30,
32, 34 og 36, 2080 Eidsvoll, gnr. 17 bnr. 257, med tilliggende veiareal på gnr/bnr 17/7,
17/266, 17/217-218 og 526/1 og deler av eiendommene gnr/bnr 17/40, 17/4, 17/9, 17/12 og
17/11.

Planavgrensningen fremgår av vedlagte kart.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligområde for eldre med tilgjengelige
boliger (universell utforming) med livsløpsstandard. Det planlegges i ca 49 leiligheter.
Bebyggelsen vil bestå av blokk i 3-5 etasjer med servicefunksjoner i første etasje og
leiligheter i øvrige etasjer.

Planområdet
Gjeldende plan for området er  Områderegulering for Eidsvoll sentrum,  vedtatt 12.03.2019.
Området er regulert til Bebyggelse og anlegg; Bolig /tjenesteyting, og det stilles krav om
detaljregulering av området i gjeldende områdeplan.

Tomten eies av Eidsvoll kommune og det er i dag utleieboliger der som er i dårlig forfatning
og vil bli revet. Eiendommen ønskes regulert til Bolig/tjenesteyting, samt adkomstvei og
fortau. Ønsket detaljregulering er i tråd med  Områderegulering for Eidsvoll sentrum.

Referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig på kommunens hjemmesider under «høringer».

Forslagstiller og grunneier
Tiltakshaver er Eidsvoll kommune ved Eiendomsavdelingen
Plankonsulent er MAP Arkitekter AS

Merknader til varsel om oppstart
Spørsmål, merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan rettes til:
MAP Arkitekter AS
Drammensveien 130C
0277 Oslo

Tlf nr 23353000

eller sendes elektronisk via e-post til:

Guy Tschudi-Madsen og Gunnar Grinde
gtm@mapark.no ggr@mapark.no

Frist for merknader: 09.10.2020

mailto:gtm@mapark.no


Med vennlig hilsen

Guy Tschudi-Madsen Gunnar Grinde
Arkitekt, daglig leder saksarkitekt

MAP Arkitekter AS
Miljø Arkitektur Plan
Drammensveien 130 c
0277 Oslo
Tel.: 23 35 30 00

Kartutsnitt:
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