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Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for del av gbnr. 
17/303 – Kastellåsen K4. Plankart er datert 12.01.17 og bestemmelser er datert 10.01.17. 

SAKSUTREDNING

1 Saksopplysninger

1.1 Bakgrunn for saken

Bakgrunnen for planarbeidet beror på et ønske om å utvikle del av gbnr. 17/303 til et 
attraktivt og fremtidsrettet boligområde i tråd med gjeldende kommuneplan. Reguleringsplan-
forslaget fremmes av PLAN1 AS avdeling Gardermoen på vegne av tiltakshaver Weenbo 
Skandia AS. Området inngår i vedtatt områdereguleringsplan for Kastellåsen del av gbnr. 11/1 
m.fl. vedtatt 21.06.99, og er her regulert til boligformål 

1.2 Beskrivelse av planområdet

Planområdet utgjør ca. 29 daa. Det omfatter i hovedsak del av gbnr. 17/303 i tillegg til 
13/102, samt deler av tilliggende veger. Planområdet ligger på nordsiden av Vormvikvegen og 
vest for gang- og sykkelvegen Vilbergkroken/Gruehagan. Avstandene til Sundet/rådhuset er 
700-900 m på etablerte gang- og sykkelveger. Til nærmeste bussholdeplass på Nesvegen, fv. 
177 er det 200-400 m.

Planområdet utgjør i dag en del av et større nærskogområde som blir brukt til en del lek og 
opphold. Terrenget er bevokst med lauvtrær og grunnlendt med stedvis fjell i dagen. 
Kastellåsen inkludert planområdet ligger omkranset av til dels tett bebyggelse på alle kanter. 

I saksfremlegget til førstegangsbehandlingen den 12.10.16, skrev vi at det ikke er registrert 
truede eller sårbare arter innenfor planområdets grenser. Basert på innkomne merknader 
under høringen viser det seg imidlertid at dette ikke er en presis gjengivelse av virkeligheten.
Denne diskusjonen behandles i neste kapittel, se fylkesmannens merknad til planforslag. 
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1.3 Planprosessen

1.3.1 Offentlig ettersyn av planforslag - merknadsbehandling

Siden forrige utvalgsbehandling i HNPM den 12.10.16 har planforslaget ligget ute til offentlig 
ettersyn i perioden 17.10.16-28.11.16. Dette ble kunngjort på kommunens hjemmesider hvor 
sakens dokumenter har ligget offentlig tilgjengelig under hele høringsperioden. Et eksemplar 
av plandokumentene har ligget tilgjengelig på innbyggertrget under høringsperioden. I tillegg 
har annonse av planforslaget stått på trykk i Eidsvoll Ullensaker Blad den 18.10.16 Kommunen 
har mottatt 6 innspill på planforslaget, 4 fra offentlige instanser samt 2 fra private. 
Nedenfor følger en kort gjengivelse av innspillene med administrasjonens kommentarer:

01.11.16 - Statens vegvesen region øst
Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget. 

Kommentar:
Tas til etterretning.

23.11.16 - Hafslund nett AS
Planområdet kan forsynes med strøm fra eksisterende nettstasjon forutsatt at det etableres ny 
trafo. Alternativt må også nettstasjonen byttes eller effekt må hentes fra omkringliggende 
nettstasjoner.

Kommentar:
Tas til etterretning og videreformidles.

26.11.16 - Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Kommunen må vurdere om saken er godt nok opplyst slik at man unngår vesentlig skade på 
naturmangfoldet, jf. nml § 8 og 9. Dette i lys av informasjonen fylkesmannen har fått om at 
planområdet er tilholdssted for amfibier, inkludert salamandre. Kommunen må ta stilling til om 
den naturfaglige rapporten gir et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag når det gjelder en mulig 
forekomst av amfibier i planområdet. Kommunen bør i den sammenheng vurdere behovet for 
ytterligere undersøkelser, og innarbeide avbøtende tiltak i reguleringsplanen dersom nye 
undersøkelser bekrefter at planområdet er levested for amfibier.

Kommentar:
Legger en Miljøfaglig Utredning sin registreringsrapport datert 30.06.15 til grunn, - hvor en 
fagkyndig har undersøkt området ved to anledninger (i mai og juni) spesielt med øye for 
salamandre som angivelig skal ha tilhold i området, bør det være klart at kommunen har fulgt 
opp sin utredningsplikt på dette feltet. Administrasjonen må her basere seg på de 
forutsetninger som ligger i å ha en kommuneplan, en vedtatt reguleringsplan og en fagrapport 
utført av fagkyndig. Når alle disse er tause med henblikk på aktuell problemstilling, må tiltaket 
kunne gjennomføres som forutsatt. Legger en også til grunn at administrasjonen i lys av 
tilbakemeldinger fra naboer, har fulgt opp med egne befaringer i området uten å finne spor av 
våtmarksområder eller dammer (som etter vår oppfatning er forutsetninger for salamander-
liv), er det umiddelbart vanskelig å påpeke feil som er blitt gjort i den foreliggende 
fagrapporten. Administrasjonen er dessuten blitt fortalt av naboene at salamanderne som skal 
ha tilhold i området er tre-klatrere, m.a.o. er trær og vegetasjon også en viktig forutsetning
for deres eksistens i dette området. I lys av at tiltakshaver allerede har inngrepet seg på 
planområdet og fjernet nesten all vegetasjon, - et mindre inngrep de har adgang til å gjøre
gjennom byggesaksforskriften, synes saken å være av den ikke-reverserbare sorten.

Innarbeiding av avbøtende tiltak i reguleringsplanen blir med bakgrunn i kartfestingen av
salamanderens angivelige tilholdssted, jf. kartskissen som forelå som vedlegg til Silje Camilla 
Myrhaug sin merknad, svært vanskelig. Området som er angitt som salamanderområde er like 
inntil tidligere regulert innkjøring tett på det som nå blir adkomsten. Dette punktet blir det 
svært vanskelig å unngå om det skal bli en meningsfylt utnyttelse i denne delen av 
planområdet. Legger man også til grunn informasjonen om tiltakshavers gjennomførte
terrenginngrep i planområdet blir avbøtende tiltak i reguleringsplanen en meningsløs 
problemstilling. Saksbehandler foreslår at prioriteringen fremover må være å begrense 
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skadeomfanget gjennom en relokalisering av salamanderne til et nytt egnet habitat, - om 
salamanderne da enda er i live når den årlige vinterdvalen opphører til våren. Dette blir da en 
problemstilling/tiltak som ikke berører den videre prosessen vedrørende sluttbehandling av
reguleringsplanen.  

På bakgrunn av det overnevnte fraråder administrasjonen at den gjenstående plan- og 
byggesaksprosessen uthales i tid på grunnlag av et uheldig hendelsesforløp, men hvor alle 
parter i saken har hatt de beste intensjoner og handlet ut fra de gitte forutsetninger og 
relevant lovverk. Utfallet av salamander-saken synes forutbestemt og, det gjentas, ikke-
reverserbar. Administrasjonen tar fylkesmannens merknad helt og holdent til etterretning og
vil ved fremtidige reguleringssaker påse at tilsvarende hendelser avhjelpes ved hjelp av mer 
aktiv bruk av lokalkunnskap. 

27.11.16 - Kastellåsen Vel og Sameiet Kastellåsen 2 Boligsameie:

1. Mener blokken som planlegges på område BB1 er uheldig med henblikk på lysforholdene for 
eksisterende bebyggelse sør for planområdet, samt at blokken virker noe malplassert i forhold 
til den lavere bebyggelsen rundt. 

2. Ser helst at adkomstveg V2 kobles sammen med innkjøringen til Kastellkroken sør for 
planområdet slik at man får et fullverdig kryss med 4 armer, da dette virker mer naturlig. 

3. Ønsker å vite bakgrunnen for å avvike fra gjeldende reguleringsplan fra 2 til 5 etasjer, - det 
virker som kommunen tillater frislipp av høyde. 

4. Mener Vormvikvegen er smalere enn den bredde som oppgis i planbeskrivelsen samt at 
trafikkøkningen som utbyggingen vil føre med seg er mer formidabel enn det gis uttrykk for. 

5. Ønsker etablering av fartsdumper forbi lekeplass og før kryssene som planlegges. 

6. Anleggstrafikk i byggeperioden undervurderes i risikoanalysen, - risikoen for konflikt mellom 
myke og harde trafikanter er større enn man gir uttrykk for. 

7. Vilbergkroken burde vurderes som alternativ adkomstveg for det nye feltet, der gangvegen 
opprustes til kjøreveg + fortau med mulighet for gjennomkjøring til Nesvegen også via 
Gruemyra. Mener dette vil lette adkomsten til det nye boligfeltet betydelig. 

8. Det eksisterer salamandre i området. Det påpekes at man må ha vært uheldig med 
tidspunkt for undersøkelsene i forbindelse med kartleggingen av naturmangfold.

Kommentar:
1. Merknaden imøtekommes ved at området tas ned fra blokkbebyggelse til konsentrert 
småhusbebyggelse. Det blir dermed 8 enheter i feltet (BK5) istedenfor 16 som var meningen 
med 4-etasjers blokka.

2. Endring i plasseringen av avkjørsel vil ha stor negativ innvirkning på disponeringen av de 
øvrige arealformålene som planen rommer. For besvarelse av dette forholdet legges også 
Statens vegvesen sin høringsuttalelse til grunn. Det foreligger her ingen merknader, implisitt 
betydende at de ikke har innvendinger til hvordan adkomsten til det nye feltet er tenkt. 

3. Planforslaget er utarbeidet hovedsakelig i tråd med intensjonen om 2-etasjers bebyggelse 
iht. gjeldende plan for området vedtatt 21.06.99. Det tillates imidlertid innført blokkbebyggelse 
for deler av planområdet. Dette begrunnes med forventninger om at det legges opp til høyere 
utnyttelse i sentrumsnære områder i dag, enn det som var tilfelle i 1999.

4. Vormvikvegen er et relativt nytt anlegg. Den er bygd med fortau og den leder direkte til et 
høyverdig planskilt kryss på Nesvegen (fv. 181). Vormvikvegen måler 6 m. bredde + 2,5 m. 
fortau. I den krappe svingen i bunn av bakken måler kjørevegen 6-7 m. i bredden.
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Vegstandarden er i henhold til gjeldende reguleringsplan. Planforslaget følger dessuten opp om
fastsatte føringer i gjeldende reguleringsplan, - Vormvikvegen er m.a.o. planlagt for å betjene 
fremtidig bebyggelse på område K4 (se vedlegg - plankart 1999). Administrasjonen er forøvrig 
enig i at trafikkøkningen som planforslaget innebærer fortjener en bedre og mer presis omtale
enn bare «noe trafikkøkning». Det må uansett påberegnes mer trafikk i området, noe som 
alltid også har vært hensikten med henvisning i gjeldende reguleringsplan. 

5. Dette er ikke en del av planprosessen. Et slikt tiltak vil i så fall være aktuelt å vurdere først 
etter at boligfeltet er ferdig utbygd og fylt opp med innbyggere. Dette avgjør kommunens 
vegmyndighet.

6. Anleggsperioden kan ikke unngås, og den vil merkes. Her kreves det at alminnelige 
trafikkregler overholdes. Det ventes videre at utbygger tar de hensyn som er mulige og at 
anleggstrafikken i det alt vesentlige begrenser seg til normal arbeidstid. 

7. Forslaget innebærer å ta i bruk en adkomst som i dag betjener et fåtall husstander og 
dermed er en god og trygg gang- og sykkelvegforbindelse mot sentrum. Vilbergkroken er i 
planforslaget opprettholdt som egen gang- og sykkelveg og er i dag en godt brukt forbindelse 
av nettopp myke trafikanter. Det minnes om at hovedtyngden av boligenhetene får sin 
beliggenhet i nord hvor det via nevnte gang- og sykkelveg er kortest avstand til Eidsvoll 
sentrum. Merknadens forslag om å lede trafikken østover mot Nesvegen via Gruehagan 
innebærer forflytning av trafikken til et nabolag med smalere veg og med en noe upraktisk
adkomst fra Nesvegen i retning Styri/bort fra Eidsvoll sentrum. At det er en eksisterende 
barnehage og en rekke omsorgsboliger under planlegging langs denne vegstrekningen taler 
også i disfavør av denne løsningen som må frarådes. Det vises for øvrig til kommentarer gitt i 
punkt 3 over. 

8. Tas til etterretning. Se kommentar til fylkesmannens merknad. 

19.10.16 og 21.11.16, - Silje Camilla Myrhaug (hjemmelshaver 173/51)

1. Ønsker å legge inn protest på grunnlag av trafikkbelastningen planforslaget innebærer. 
Dette vil i sin tur føre til stor grad av utrygghet for barn og unge som bruker lekeplassen på 
området. 

2. Når vedkommende kjøpte bolig forelå det ikke informasjon om det er aktuelt med boligblokk 
på planområdet, kun småhusbebyggelse på 2 etasjer. Plasseringen som er gjort av bolig-
blokken lengst syd rett overfor eksisterende bebyggelse anses spesielt kontroversiell i så 
henseende. 

3. Det finnes salamandre i området, og dette bør utredes nærmere. 

4. Ønsker alternativ adkomst via Vilbergkroken og Gruehagan tilsvarende som i merknaden fra 
Sameiene. Vormvikvegen ansees som lite egnet som adkomst for hele boligområdet slik som 
planen nå er tiltenkt. 

5. Bekymret for hvordan evt. sprengning vil påvirke setningsskader på boliger etter tidligere 
sprengninger.

Kommentar:
1. Administrasjonen har forståelse for bekymringer for trafikksikkerheten, når det nå
presenteres et omfattende detaljreguleringsforslag for et område som har ligget ubebygd i 
lang tid. Samtidig må det minnes om at dette er den siste utbyggingsetappen i en områdeplan 
som er fastlagt lang tid tilbake, området har m.a.o. hele tiden ligget inne i kommunens 
utbyggingsplaner. Vormvikvegen er relativt ny, har god vegstandard, er bygd med fortau og 
har hele tiden vært tiltenkt en rolle som fremtidig adkomstveg for boligfeltet K4. Viser for øvrig 
til kommentarer til Sameiene over. 
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2. Dette har administrasjonen også forståelse for. Merknaden er derfor imøtekommet. Se 
kommentar over. 

3. Tas til etterretning. Se kommentar til fylkesmannens innspill.

4. Alternativ adkomst herunder opparbeidelse av ny infrastruktur, ansees som lite aktuelt. Se 
kommentarer over. 

5. Alle sikkerhetsforskrifter forutsettes håndhevet av utbygger under hele anleggsperioden. Se 
kommentarer over. 

28.11.16, - Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannen anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir 
maksimumsnormer. Planområdets sentrale beliggenhet er viktig å utnytte for økt 
tilrettelegging for bruk av kollektiv, sykkel og gange i tråd med den regionale planen for areal 
og transport.

Kommentar:
Parkeringen er fastlagt med en minimumsdekning, - den kan heller ikke bli større grunnet 
behovet for plass til de øvrige formålene. AFK’s merknad anses ivaretatt.

1.3.2 Endringer av planforslag etter offentlig ettersyn 

For å imøtekomme merknaden vedrørende den sørliggende boligblokken foreslås nå planen 
endret slik at det blir samme formål her som på andre siden av vegen (V2), dvs. konsentrert 
småhusbebyggelse som i BK1. Avkjørselspilene opprettholdes, men den angitte parkeringen 
integreres på dette stadiet i boligområdet (gul farge). Det forutsettes to etasjer, men maks. 
gesimshøyde settes til 11 m av hensyn til at det ved nordre avkjørsel kan bli en parkerings-
kjeller. Det blir 8 enheter i feltet (BB1 som blir BK5) istedenfor 16 som var meningen i den 
fire-etasjes blokka.

1.4 Beskrivelse av planforslaget

Hovedgrepet i planforslaget bygger videre på gjeldende reguleringsplan for Kastellåsen K4,
vedtatt 21.06.99, hvor det er regulert to avkjørsler fra Vormvikvegen som skal betjene 
fremtidig boligbebyggelse på planområdet. Disse adkomstvegene følger planområdets ytre 
avgrensning i øst og vest og avsluttes i nord som to blindveger. Plasseringen av avkjørslene er
justert noe i forhold til opprinnelig reguleringsplan av hensyn til å få større tomtearealer sør i
planområdet. Et sentralt plangrep er reguleringen av et sammenhengende grøntareal på 
innsiden av bebyggelsen, skjermet fra biltrafikk, med lokale lekeplasser og kryssende 
stiforbindelser som binder boligområdet sammen. For planområdet samlet sett ligger 
utnyttelsesgraden litt under gjeldende
reguleringsplans angitte BYA = 30 %.

1.4.1 ROS-analyse

Risiko og sårbarhet er vurdert iht. 
sjekkliste for ROS-analyse og følger 
som vedlegg. De punktene hvor det 
antas at tiltaket i henhold til planen 
kan medføre uønsket hendelse eller
forhold, er omtalt i ROS-analysen og 
kommentert i planbeskrivelsen foran. 
Hovedkonklusjonen er at endringene 
som planen medfører, ikke endrer 
risiko av betydning for mennesker, 
miljø eller materielle verdier i negativ 
retning.
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1.4.2 Sjekkliste naturmangfold

Som i merknadsbehandlingen av «salamander-saken» over, er avkrysningene i den vedlagte 
sjekklisten mot naturmangfoldloven vurdert og foretatt på tilsvarende grunnlag, dvs. på 
grunnlag av de forutsetninger som er tilgjengelige og gjort kjent gjennom kommunale 
/overordnede planer, utredninger/fagrapport og dataregistre for arts- og naturmangfold i 
Akershus fylke. I lys av salamander-rapporteringene som har kommet inn under offentlig 
ettersyn av planforslaget, må det medgis at noen av avkrysningene som er gjort i sjekklisten 
nå fremstår uriktige i forhold til den faktiske situasjonen. Dette gjelder i særdeleshet punktet 
«Arter» hvor det skulle vært krysset av for «Ja», - også avkrysningene under «Føre-var»
burde vært moderert noe. For øvrig vises det igjen til administrasjonenes behandling av
fylkesmannens merknad vedrørende dette temaet.

1.4.3 Støyrapport

Planområdet er meget godt skjermet fra biltrafikk og dermed ikke utsatt for annen slik støy 
enn den som vil skapes innad på området. Det er ikke flytrafikk i nærheten og dermed heller 
ikke flystøy.

1.4.4 Geoteknisk rapport

Det er ingen grunn til å tvile på grunnforholdenes beskaffenhet og egnethet som byggegrunn. 
Det er fjell i dagen tilnærmet over alt og bare små forekomster av løsmasser/torv i noen titalls
cm. tykkelse. Det foreligger ikke behov for å dokumentere byggegrunnen ytterligere. 

1.4.5 Estetikkvurdering

I forhold til de nærmeste omgivelsene vil området fortone seg noe høyere utnyttet, kanskje 
først og fremst med byggingen av blokkene. Det er imidlertid tettbygde felt i nærheten med 
rekkehus og kjedede eneboliger. Blokkene blir liggende godt til i forhold til bestående 
bebyggelse og vil ikke gi noen skyggevirkninger eller andre uheldige effekter. Den foreslåtte 
bebyggelsen er orientert med sikte på å oppnå de kvalitetene som beliggenheten tilsier. Det alt 
vesentlige av den eksisterende skogen må nødvendigvis vike, men en del av dagens 
vegetasjon forsøkes opprettholdt i den sentrale grønnstrukturen. Kastellåsen med sin 
beliggenhet og noe høyere terreng i vest, gir utfordringer som takles best mulig med en sør-
vestvendt orientering for all ny bebyggelse.

1.5 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer

En fortetting som denne er i tråd med gjeldende føringer fra sentralt hold, - ikke minst i 
betraktning av planområdets sentrale beliggenhet med en godt utbygd infrastruktur og med 
nærhet til kollektivknutepunkt på Eidsvoll stasjon, offentlige funksjoner og Sundet med sine 
mange servicetilbud. Innspillene fra de overordnede myndighetene ved varslingen gjenspeiler 
velvilje til fortetting i dette området. Nedenfor er det derfor bare listet opp hvilke temaer som 
planforslaget blant annet er vurdert opp mot og funnet i orden:

 Kommuneplan for Eidsvoll, gjeldende reguleringsplaner og kommunale føringer

 Konsekvensutredningsforskriften (KUF)

 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP)

 Fylkesmannens forventningsbrev (2016)

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (RPR-BU)

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012)

 Universell utforming og folkehelse
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2 Vurdering

2.1 Overordnede planer og mål

Planforslaget er utarbeidet i tråd med gjeldende arealformål i kommuneplanen og etter 
føringer i gjeldende reguleringsplan. Planforslaget er også i god overenstemmelse med 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og regional plan for areal og 
transport i Akershus. Se for øvrig kapittel 1.5, der administrasjonen har intet mer å utsette 
eller tilføye på planforslaget i så henseende. 

2.2 Trafikkforhold

All motorisert ferdsel til og fra planområdet vil foregå via Vormvikvegen som er opparbeidet 
med 6 meter veibredde samt 2,5 meter fortau. Vormvikvegen leder frem til trafikkryss ved fv. 
181 Nesvegen, lokalisert vest for «Vilberggarasjen» holdeplass. Dette er et funksjonelt
planskilt vegkryss som fordeler og geleider trafikken på effektivt vis. Krysset vil derfor kunne 
håndtere ytterlige trafikktilførsel fra Kastellåsen.

2.3 Tilgjengelighet til friluftsområder

Utbyggingen fortrenger mye av dagens bruk av området til rekreasjon og friluftsliv. 
Mulighetene for lek og uteopphold samt ferdsel på kryss og tvers blir imidlertid også 
opprettholdt med reguleringen av den vidtrekkende grønnstrukturen med innslag av små 
lekeplasser sentralt i planområdet. Selve Kastellåsen (friområde F3 i gjeldende plan fra 1999) 
forblir dessuten et skogsareal med nærmiljøets høyeste beliggenhet, - de nåværende og 
fremtidige beboerne i området kan fremdeles ta i bruk dette området. I kraft av planområdets 
sentrumsnære beliggenhet og tilgangen til Vorma bør det også nevnes at «Vormtråkk» som 
skal stå ferdig i 2018 blir et meget pent turdrag, -perfekt for rekreasjonsformål. 

2.4 Sosial infrastruktur

Planområdet ligger ca. 1 km fra Eidsvoll sentrum, Vilberg skole og Vilberg ungdomsskole.
Nærmeste barnehage, «Grueknausen», ligger like sør for planområdet.  Administrasjonen
registrer at boligområdets beliggenhet bygger opp om en godt utbygd infrastruktur med 
fortauer og gang- og sykkelveger som leder frem til offentlige funksjoner og selve sentrum –
Sundet. 

2.5 Bokvalitet

Plasseringen av grønnstrukturen med lekeplasser på innsiden av bebyggelsen ivaretar 
forholdet til og forebygger ulemper knyttet til forurensning, støy, trafikkfare og annen 
helsefare på en god måte. Grøntarealene reguleres i en såpass størrelsesorden at det ligger til 
rette for at barn og unge kan utfolde seg og skape et trivelig lekemiljø innenfor et variert og 
potensielt spennende område bestående av vegetasjon, stiforbindelser og flere lekeplasser.

Det ligger til rette for en potensiell bilfri tilværelse for fremtidige beboere da det tilrettelegges
for bruk av sykkel med sykkelparkeringer under tak og godt utbygde gang- og sykkel-
forbindelser i nærområdet. Eidsvoll stasjon ligger i 5 og 20 min avstand fra planområdet ved 
bruk av henholdsvis sykkel og gange.

3 Alternativer

A. Planforslaget vedtas slik det foreligger.
B. Planforslaget sendes i retur for ytterligere utredninger/bearbeidelse
C. Planforslaget avvises

4 Konklusjon

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til detaljreguleringsplan for
del av gbnr. 17/303 – Kastellåsen K4, vedtas. 



8

Vedlegg som følger saken:
1 Plankart
2 Bestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 Høringsinnspill
5 Saksutredning, førstegangsbehandling
6 Miljøfaglig utredning rapport
7 Risiko- og sårbarhetsanalyse
8 Sjekkliste - naturmangfoldloven
9 Kunngjøring og brev ved varsling av oppstart
10 Møtereferat Kastellåsen
11 Gjeldende reguleringsplan, - 21.06.99.

Vedlegg som ligger i saksmappen

Utskrift av behandlet sak sendes til


