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Eidsvoll kommune:  
Varsel om oppstart av «Detaljreguleringsplan for Vilbergkroken Søndre», planID 
023729900, samt forhandlinger om utbyggingsavtale  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med den aktuelle 
reguleringsplanen. Tiltakshaver er Finsbråten Eiendom AS og PLAN1 AS er plankonsulent. 

Reguleringen skal legge til rette for etablering av konsentrert småhusbebyggelse på de 
vestre delene av Finsbråten Eiendom AS’ industriområde gnr. 17 bnr. 294 og del av gnr. 13 
bnr. 96 mellom Vilbergkroken og Smed Hagens veg ved Gruemyra. Planområdet omfatter 
også boligeiendommene gnr. 17 bnr. 36 og 139, del av gnr. 17 bnr. 1 samt deler av gang- 
og sykkelveg og Vilbergkroken. Planområdet utgjør snøtt 12 da. Avgrensning og beliggenhet 
er vist i kartutsnittet nedenfor.  

 

Planen vil etter kommunens ønske muliggjøre konsentrert småhusbebyggelse også på 
boligeiendommene gnr. 17 bnr. 36 og 139 uten at reguleringen får direkte konsekvenser for 
nåværende bruk. Delen av gnr. 17 bnr. 1 og Vilbergkroken samt delen av gang- og 
sykkelvegen er tatt med i planområdet for å samordne vegsystemet og legge til rette for en 
oppgradering av Vilbergkroken med fortau og snuplass. Reguleringsformålene blir dermed 
boligområde (konsentrert småhusbebyggelse med fellesarealer for uteopphold og lek m.v.), 
vegformål (kjøreveg med fortau og snuplass, gang- og sykkelveg) og areal for renovasjon. 
Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning iht. pbl § 4-2. 
  
Utbyggingsavtale 
Iht. pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det 
aktuelle området mellom tiltakshaver og Eidsvoll kommune. 
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Eventuelle merknader og uttalelser til varslet om oppstart av planarbeidet kan innen 
01.09.2017 sendes til: PLAN1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen eller pr. e-post til 
hot@p1.no.  Send gjerne kopi til Eidsvoll kommune, Rådhusgt. 1, 2080 Eidsvoll, 
postmottak@eidsvoll.kommune.no 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til PLAN1 AS v/Halvor Tangen, tlf. 975 23 560, 
eller e-post hot@p1.no. 

Varslingen kan også ses på PLAN1’s hjemmeside www.p1.no . 

http://www.p1.no/

