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Fra Fie Byggetjenester AS

Gjerdrum kommune Planavdelingen Gjerdrum 20.09.2017

PB. 10

2024 Gjerdrum

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN I  GJERDRUM KOMMUNE

På vegne av Dahle byggservice AS,varsles det i henhold til Plan—og bygningslovens  §  12-8 om

oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for området Grindlykkja på Kjærstadsletta.

Området er på ca. 10,0 dekar og omfatter del av eiendommen g/bnr 68/2, se vedlagte

Situasjonskart, der området avgrenses av veiene og den stiplede linjen.

Formålet med planarbeidet er å er å regulere området til arealformål bolig, med 10 tomter til

bygging av eneboliger.

Det gjøres oppmerksom på at varsel om planarbeidet også har blitt kunngjort tidligere, men

kunngjøres nå å nytt da det har gått langtid siden forrige kunngjøring.

Gjerdrum kommune har informert om at det er noen usikre grenser til området. Dahle Byggservice

AS vil derfor be om oppmålingsforretning der dette er nødvendig, slik at planområdet får en helt

nøyaktig avgrensing.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Fie Byggetjenester AS ved Per-Arve

Stølan, Furulundvegen 3, 2022 Gjerdrum, tlf. 95948286, mail  per.arve.stolan@gmail.com

Naboer, grunneiere og flere offentlige instanser blir varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av

detaljreguleringsarbeidet kunngjort i Romerikes Blad 22.09.2017, og lagt ut på kommunens

hjemmeside: www.gierdrum.kommune.no

Merknader og innspill kan sendes skriftlig, innen 25.10.2017, til forslagsstiller, Fie Byggetjenester AS,

med kopi til Gjerdrum kommune, Planavdelingen, PB 10, 2024 Gjerdrum, eller

postmottakéigjerdrumkommune.no

Med vennlig hilsen
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