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VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALREGULERINGSPLAN FOR DEL 
AV LUNDSJORDET I EIDSVOLL KOMMUNE 
 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8, gjøres herved kjent at det er startet arbeid med 
detaljregulering for del av Lundsjordet ved Eidsvoll Verk stasjon. Se planavgrensning på 
vedlagte kartutsnitt.  
 
Av hensyn til kontraktsvilkårene ved gjennomført eiendomskjøp fra Eidsvoll kommune er 
planområdet utvidet noe i forhold til planavgrensing avtalt på oppstartsmøtet, slik at hele 
eiendomsparsellen ervervet fra kommunen nå inngår i varslet område. I utvidelsesområdet 
vil områdereguleringens arealbruk bli opprettholdt i detaljplanen.  
  
Størstedelen av planområdet er i dag ubebygget. 
 
Formål med reguleringsarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å utvikle området med sammensatt 
bebyggelse, hovedsakelig til boligformål, i samsvar med områdereguleringsplanen for 
Lundsjordet. Feltinndeling, atkomstveiløsning og høyder endres i forhold til 
områdereguleringen. Utnyttelsen foreslås økt blant annet med bakgrunn i regionale, 
overordnete planer som legger til rette for fortetting ved etablerte kollektivtrafikk-knutepunkt.  
 
Planinnhold 
Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: bebyggelsens volum, høyder, 
plassering på tomten, uteoppholdsarealer, tilknytning til overordnet veinett.  
 
Forslag til detaljregulering er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredninger. Det er 
konkludert med at planforslaget ikke utløser krav om utarbeidelse av konsekvensutredning 
ettersom samlet næringsareal i planen ikke vil overstige 10.000 kvm. 
 
Medvirkning  
Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg i fortsatt saksgang. Det blir normalt ikke 
gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.  
 
Planforslaget utarbeides for 1814 Sentrum AS av IN´BY AS og Niels Torp + as i samarbeid.  
 
Frist for bemerkninger er 10. januar 2020. Bemerkningene bes sendt til: 
IN´BY AS, v/Ola Bettum, Grubbegata 14, 0179 Oslo, ob@inby.no. 
Bemerkninger kan også sendes med kopi til Eidsvoll kommune: 
postmottak@eidsvoll.kommune.no, 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Vedlegg: Kartutsnitt med planområdet markert med stiplet, rød linje.
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