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PlanID 023728100 Detaljregulering for Sundgata 13-15, gbnr. 16/37 m.fl.: planforslag til 
sluttbehandling 
 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 17.11.2020 - sak 20/99 
 
Innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Sundgata 15 gbnr. 
16/37 m.fl. Plankart er datert 10.12.2019 og reguleringsbestemmelser er datert 9.3.2020. 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Sundgata 15 gbnr. 
16/37 m.fl. Plankart er datert 10.12.2019 og reguleringsbestemmelser er datert 9.3.2020. 
 
 

 
1. Saksopplysninger: 
1.1          Bakgrunn for saken 
Planforslaget er utarbeidet av Romfarer arkitekter AS på vegne av Sundberg Invest AS som 
forslagsstiller. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen Sundgata 
15A, med utgangspunkt i nylig vedtatt områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planområdet 
omfatter gbnr. 16/37, del av 56, 104 og 105 og utgjør en del av felt BS6 i områdereguleringsplan for 
Eidsvoll sentrum. Planforslaget legger opp til bebyggelse for sentrumsformål fra 4 til 7 etasjer med 
parkeringskjeller. Det åpnes opp for ren boligbebyggelse. Det stilles ikke krav til nærings-, 
tjenesteytings- eller bevertningsareal i bestemmelsene. 
 
1.2          Beskrivelse av planområdet 
Planområdet utgjør del av felt BS6 og Sundgata i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 
Planområdet grenser i vest og nord mot Sundgata. I øst grenser planområdet mot gbnr. 33/75, 66, 99 
og 22, som alle er en del av felt BS6 i områdeplanen. I sør grenser planområdet mot område for 
sentrumsformål (BS5). Planområdet er samlet på 3,03 daa. 
 



Regulert arealbruk og plangrense fremgår av vist utsnittet over områdereguleringsplan for Eidsvoll 
sentrum. Umiddelbart sørvest for planområdet ligger Sundtoppen (felt GP2), som er et offentlig 
friområde regulert til park. Sundgata er planområdets begrensning mot vest. Sentrumsplanen legger 
opp til at Sundgata utformes som sentrumsgate med prioritering av myke trafikanter og 
kollektivtrafikk. 
 
Øvrige eiendommer i felt BS6 omfattes ikke som del av detaljreguleringen, da det ikke er planlagte 
tiltak på eiendommene i dag. 

 Figur: Utsnitt av planavgrensning for Eidsvoll sentrum. Planavgrensning 
vist som stiplet linje. 
 
Sundgata 15, består i dag av en eldre trebygning. Det er ikke registrert verneverdi på bygningen. 
Bygningen er oppført i 2 etasjer og delvis utnyttet loft. Bygningen har saltak. En garasjebygning er 
bygget inn i terrenget på eiendommens sørøstre hjørne.  
 

 Bilde: Sundgata 15 
 
Naboeiendommen i nord, Sundgata 17, er en murbygning oppført i 3 etasjer med delvis utnyttet loft. 
Det er ikke registrert verneverdi på bygningen. 1. etasje er næringsareal. De to øvre etasjene er 
boliger. Bygningen har saltak. 
 

 Bilde: Sundgata 15 
 
Naboeiendommen i sør, Sundgata 13, er opprinnelig en forretnings- og kontorbygning i 3 etasjer. 2. 
og 3. etasje samt en bakbygning i én etasje som er bygget om til boligformål. 1. etasje står p.t. tom, 
men har tidligere rommet banklokaler. Bygningen har et baldakin som delvis overdekker fortauet. 



Fortauet er hevet i halv bredde under baldakinen med en trapp opp fra fortaunivå i søndre ende av 
bygningen. 

 Bilde: Sundgata 13 
 
For ytterligere informasjon vises det til planbeskrivelsen. 
 
1.3          Planprosessen: hva har skjedd 
 
1.3.1          Oppstartsmøte/oppstartsvarsel 
Oppstartsmøte ble avholdt 24.6.19, og varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Romerikes 
blad 17.8.2019 og Eidsvoll/Ullensaker blad 20.8.2019. Varsel ble sendt til berørte offentlige 
myndigheter, grunneiere, naboer og gjenboere per e-post og brev, 19.8.19. Ved fristens utløp hadde 
det kommet inn 11 uttalelser/merknader til planen. En oversikt over disse merknadene, samt 
konsulentens kommentarer, inngår i planbeskrivelsen.  
 
1.3.2          Offentlig ettersyn 
Planforslaget ble i Utvalg for næring, plan og miljø 5.5.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, og 
planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 8.5.2020 -23.6.2020. Dette ble kunngjort på 
kommunens hjemmesider hvor sakens dokumenter lå offentlig tilgjengelig under hele 
høringsperioden. I tillegg stod annonse av planforslaget på trykk i Eidsvoll Ullensaker Blad den 
12.5.2020. 
 
Kommunen har mottatt syv innspill på planforslaget, hvorav fem er fra offentlige instanser, en fra 
kommunens egne virksomheter, og en fra private. Merknadene er vedlagt i uavkortet form, og 
merknadsbehandlingen kan leses som eget vedlegg. 
 
Følgende innspill fra Romfarer arkitekter AS/forslagstiller har gitt endringer i planen: 
Bygging av boliger med garasjekjeller i Sundgata 15 er kostnadskrevende på grunn av vanskelige 
grunnforhold. Det kan derfor være nødvendig å bygge med avstand mot Sundgata 13. Som 
kompensasjon for den arealreduksjonen dette medfører ønsker forslagstiller å kunne oppføre 
bebyggelsen i 4 etasjer i det området som i tidligere planforslag hadde 3 etasjer. Dette medfører 
ingen økt utnyttelse av eiendommen. Forslagstiller mener endringen vil gi enklere atkomst til 
nåværende inngang i nord på Sundgata 13, og det vil sikre en ekstra rømningsvei fra bebyggelsen. 
Økt høyde på denne delen av felt BS vil heller ikke påføre naboer ulempe i form at mindre sol eller 
redusert utsikt. Innspillet går videre på at rekkefølgekravet til g/s-veg og kantparkering verken anses 
nødvendig eller rimelig nord for Sundgata 15. 
 
Administrasjonen har vurdert innspillet og foreslår at innspillet tas til følge slik planforslaget nå 
foreslås. Høyder er i tråd med områdeplanens bestemmelser, og gir ingen vesentlig virkning. Et 
brudd i fasaden med passasje mellom bebyggelsen vil ha positiv estetisk effekt og god funksjon for 
beboerne, også for nabobebyggelse. 
 



Illustrasjon: trapp mellom Sundgata 13 og 15 
 
Vedrørende rekkefølgekravet til g/s-veg og kantparkering, anser administrasjonen det for å være 
saklig sammenheng med rekkefølgekravet og behovet utbyggingen utløser. Prosjektet åpner for 37 
nye boenheter og nødvendiggjør et behov for trafikksikker g/s-veg og at denne må koble seg på 
eksisterende gang – og sykkelveg for å sikre helhetlig opparbeidelse. 
Forslag til regulert gateløp for Sundgata er vurdert på nytt. Revidert planforslag regulerer gata uten 
kantparkering nord for Sundgata 13, med 6m bred kjørebane, grønnrabatt/renovasjon, og 3m bredt 
fortau. Tidligere planforslaget regulerte kantparkering langs hele den regulerte vegstrekningen. Ved 
vurdering etter offentlig ettersyn er det vurdert som lite hensiktsmessig med kantparkering langs 
hele gateløpet. Dette begrunnes i at det ikke stilles krav til forretning nord for Sundgata 11, at det 
regulerte området åpner opp for kun bolig, samtidig som det er ønskelig at reguleringen skal fremme 
hensyn til de myke trafikantene/grønn mobilitet, og at all parkering skal skje på egen grunn og under 
bakken. Svingen i Sundgata er en av hovedårene for myke trafikanter inn til Eidsvoll sentrum. 
Tilrettelegging av gang/sykkel vektlegges derfor på denne strekningen. Det er ventet at svingen vil 
oppleve større fremtidig pågang. Oversiktlige forhold med gode siktlinjer i kryss mot Torget og 
oppover langs svingen vil minske risikoen for ulykker i dagens - og de fremtidige trafikkforhold. 
Kantparkeringen opprettholdes for Sundgata 11 da dette området er unntatt plankrav og legger opp 
til næringsformål i 1.etasje, samt ligger langs en rett vegstrekning. 
 

 Figur: Gammelt vs. nytt plankart. Gammelt viser 
byggegrenser med 7-3 etasjer, nytt viser 7-4 etasjer. 
 
1.3.3          Begrenset høring 
På bakgrunn av endringer som ble gjort etter offentlig ettersyn, ble revidert planforslag sendt ut til 
en begrenset høring til de berørte parter, slik at det ble gitt mulighet til å uttale seg vedrørende 
endringene, svarfrist ble satt 20.10.2020. Kommunen har mottatt fire innspill på planforslaget, 
hvorav to er fra offentlige instanser, en fra kommunens egne virksomheter, og en fra private. 
Merknadene er vedlagt i uavkortet form, og merknadsbehandlingen kan leses som eget vedlegg. 
 
Grunneier av eiendom gbnr. 16/56 og 16/75, eiendommene nord for regulert planforslag, har 



tidligere ikke uttalt seg i plansaken, men har til begrenset høring gitt innspill. Her ønsker grunneier å 
utrykke at han motsetter seg planforslaget på naboeiendom som også berører deler av hans 
eiendom, og mener ikke å ha vært gjort kjent med at forslagstiller blant annet ønsker å bygge inntil 
grunneiers bygg i sør, samt at det planlegges et parkeringshusanlegg helt inntil eksisterende bygg på 
eiendom gbnr. 16/56.   
 
I oppstartsmøtereferat datert 25.6.2019 åpner kommunen opp for å regulere et mindre område enn 
felt BS6 i områdereguleringen i samråd med tilliggende grunneiere. Senere korrespondanse viser at 
forslagstiller og tilliggende naboeiendommer i sør avsluttet samarbeidet, og nabo i nord har ikke 
ytret ønske om samarbeid eller nye tiltak på eiendommen. Kommunen åpnet da opp for en mindre 
planavgrensning grunngitt med at naboeiendommer ikke ønsket tiltak, og heller ikke uttalte seg til 
varsel ei heller senere i planprosessen. Videre finnes det ikke hjemmel til å avslå et planforslag på 
bakgrunn av et privatrettslig spørsmål mellom eiendommene og tinglyste rettigheter som foreligger.  
 
1.4          Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget følger i hovedsak intensjonen i områdeplanen for Eidsvoll sentrum, men legger ikke opp 
til krav om minimumsandel næringsarealer i 1. etasje. Bebyggelsen kan oppføres som ren 
boligbebyggelse med maksimalt 37 boenheter. Det stilles imidlertid krav til høy etasjehøyde i 1. 
etasje slik at hensynet til fremtidig forretningsdrift er ivaretatt. Feltet reguleres til sentrumsformål, 
og tillater bebyggelse i 4 – 7 etasjer. Maksimal gesimshøyde fastsettes til kote +156,6. Bebyggelsen 
skal gis en utforming som gir en variert og harmonisk fasaderekke langs Sundgata. Det stilles krav til 
at det oppnås minimum 30 % andel fasadefelt med trekledning på gatefasade. Parkering reguleres 
som parkeringskjeller under bakken. Felles uteoppholdsareal og nærlekeplass er regulert i 
gårdsrommet. Det er også lagt opp til felles takterrasser.  
 
Sundgata reguleres til midtlinje veg langs hele felt BS6 og BS5 for å planlegge et helhetlig gateløp.  
Gata tilrettelegger for gang- og sykkeltrasé på østsiden av Sundgata med 3 meter reguleringsbredde, 
som er adskilt fra kjørende av et gjennomgående felt med trebeplantning, renovasjonsanlegg og 
kantparkering i nederste del av gateløpet, hvor vegstrekningen er rett. Kantparkeringen skal dekke 
behovet for parkering i forbindelse med forretninger og annen korttidsparkering. Parkering for bolig 
dekkes i parkeringskjeller. I søndre del av planområdet reguleres gang- og sykkelveg inn mot kjøreveg 
som en tilpasning til dagens situasjon i Sundgata / Rådhusgata. Renovasjon er regulert i arealet 
mellom fortau og kjørebane, som nedgravd renovasjonsløsning. 
 
For tiltaket er utsikt og sol på støyutsatt side. Trafikkmengden i Sundgata er ikke spesielt høy, og 
støyen vil ha karakter av enkelthendelser. Det er stilt krav til at det skal fremlegges dokumentasjon 
på at støynivået utenfor alle vinduer til soverom og oppholdsrom, på balkonger og andre 
uteoppholdsarealer er lavere enn Lden 55 dB, før bebyggelse kan tas i bruk. 

Illustrasjon: Planlagt 
bebyggelse sett fra vest. 



 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at minst 50 % av uteoppholdsarealet skal være solbelyst i 
minst 4 timer ved jevndøgn. I tillegg er felles takterrasse godt solbelyst. Kravet til solbelyst 
uteoppholdsareal anses i planforslaget som oppfylt. 
 

Illustrasjon: 
Planlagt bebyggelse sett fra sørøst, gårdsrom i Sundgata 15. 
 
For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse. 
 
1.4.1          ROS 
Analysen viser at det er få potensielle hendelser som medfører betydelig risiko. Mange av 
risikofaktorene knytter seg til gjennomføringen av anleggsarbeidene, er derfor forbigående og kan 
håndteres gjennom sikringstiltak i anleggsfasen. Andre risikofaktorer skal ivaretas gjennom 
prosjektering av risikoreduserende løsninger og tiltak. 
 
1.4.2          Geoteknisk rapport 
Det foreligger en geoteknisk rapport for Sundgata 15 utarbeidet av Løvlien Georåd AS. Og 
områdestabilitet er vurdert som tilfredsstillende. Når det gjelder lokalstabilitet anviser rapporten en 
prosess med avstivet byggegrop og trinnvis utgraving av byggegropa. Det vises til vedlegg Vurdering 
av områdestabilitet, Geoteknisk rapport og Geoteknisk notat. 
 
 
 
1.4.3          Estetikkvurdering 
Planforslaget følger opp områdeplanens intensjon når det gjelder bebyggelsens karakter. Det legges 
opp til varierte høyder og varierte fasader. Det stilles krav til at bebyggelse skal utformes i samsvar 
med Eidsvoll kommunes formingsveileder, og gis en utforming som gir en variert og samtidig 
harmonisk fasaderekke langs Sundgata med de variasjoner i høyder slik det fremgår av plankartet. 
Der det ligger til rette for det skal takflater benyttes som oppholdsareal. Øvrige takflater skal ha 
vegetasjonsdekke. Takarealene skal også utformes i samsvar med Eidsvoll kommunes 
formingsveileder. 
 
1.5          Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer. 
Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum redegjør for nasjonale føringer for planarbeidet i 
kommunen. Forslag til detaljregulering for felt BS6 retter seg i all hovedsak etter de føringer som 
ligger i områdeplanens planbeskrivelse og bestemmelser. Planforslaget er videre i tråd med gjeldene 
kommuneplan og nåværende revidering av den. 
 
 
2. Vurdering 



2.1          Overordnede planer og mål 
Planforslaget legger opp til samme formål og utnyttelse som vedtatt områdereguleringsplan har lagt 
til grunn. Planforslaget fraviker kravet om min. 25 % andel næringsareal i 1. etasje. Planforslaget 
legger derfor opp til at det ikke stilles et absolutt krav til næringsandel i 1. etasje i ny bebyggelse, 
men at det stilles krav til høy etasjehøyde for 1. etasje, som legger til rette for en eventuell senere 
konvertering til næringsareal. Dette argumenteres med dagens marked og at det bør prioriteres 
fortetting av næring først og fremst i sentrumskvadraturen, noe kommuneadministrasjonen 
imøteser. 
 
2.2          Trafikkforhold 
Gateløpet er regulert langs hele felt BS6 og BS5 i områdereguleringen for Eidsvoll sentrum, for å 
legge til rette for et sammenhengende gateløp. Gjennomføring av planen vil kunne gi en opprydding i 
parkeringsforhold og en tydeliggjøring av skille mellom gående/syklende og biltrafikk i en uoversiktlig 
del av Sundgata. G/s-veg traséen er skilt fra kjørebanen med en sone med kantparkering, felt med 
treplanting og renovasjonsinnretninger, som vil gi en trafikksikker og estetisk god løsning. 
Planforslaget legger opp til avfallsbrønner i en sone mellom gang- og sykkeltrasé og kjørebanen, som 
kan være til hinder for trafikkavvikling. Tømming vil skje med oppsamlingsbil stående i vegbanen, og 
denne vil være til hinder for øvrig biltrafikk i det tidsrommet tømmingen skjer. Med tømmefrekvens 
1 gang / uke anses dette som en ubetydelig konflikt. Avfallsbrønnene er regulert i den del av 
planområdet der siktforholdene er gode, dvs. på rettstrekket i søndre del av Sundgata og øverst i 
planområdet (nordvestre del), der vegens kurveradius er størst. 
 
Det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse langs hele det regulerte gateløpet, foruten ved Sundgata 
11, som i områdeplanen for Eidsvoll sentrum (felt BS5) er unntatt plankrav og der har rekkefølgekrav 
til g/s-veg og kantparkering. Forhandlinger om utbyggingsavtale er varslet. En eventuell 
utbyggingsavtale og eventuelt bidrag fra kommunen må forelegges politisk behandling. 
Planavdelingen er av den oppfatning at det foreligger klar nok sammenheng mellom 
utbyggingsprosjektet og rekkefølgekravene som er stilt. Det foreligger et saklig grunnet behov.  
 
2.3          Tilgjengelighet til friluftsområder 
Tilgjengelighet til friluftsliv i nærområdet er viktig for å øke hverdagsaktiviteten. 
Rekreasjonsområder i tettsteder og i nærheten av der hvor mennesker bor er viktig for 
bokvalitet, samtidig som det fremmer fysisk aktivitet i befolkningen. Generelt finnes friluftsområder i 
nærheten til planområdet, men de er i dag lite tilrettelagt og opparbeidet.   
 
I planforslaget er det planlagt uteområder i tilknytning til bebyggelsen (felt BUT) og opp mot den 
grønne skråningen i øst (felt G), samt felles takterrasser og en nærlekeplass (felt BLK). 
Områdereguleringen stiller kun krav til at 50 % av MUA skal tilrettelegges som lek med tre oppnevnte 
type lekeplasser. Videre skal antall, størrelse og avstand avklares i detaljregulering. Dette fordi det er 
tenkt at flere boliger skal kunne være felles om de større lekeplassene (kvartal – og 
områdelekeplasser), slik at det tilrettelegges for utvikling av et sentrum med høy utnyttelse. 
Områdeplanen har derfor lagt opp til en fritaksordning som legger opp til at felles uteoppholdsareal 
kan realiseres utenfor egen tomt. I dagens sentrum kan man anse dagens skole som en 
områdelekeplass, ellers er det lite lekeplasser i dagens sentrum. Kvartalslekeplass, som skal tilby 
beboerne aktiviteter for flere i større utfoldelse enn hva en nærlekeplass gjør, blir en manglende 
type lekeplass for beboerne.  
 
Det anses av kommuneadministrasjonen at det i denne detaljreguleringen er hensiktsmessig at 
utbygger benytter seg av området GP2 (Sundtoppen) i områdereguleringen, til en fritaksordning. 
Videre bør tiltaket isolert sett fungere i sin helhet og innby til bruk for de nye boenhetene. Tiltaket 
bør videre etableres av utbygger, slik at nye innbyggere blir sikret opparbeidelse innen boligene tas i 
bruk. Det er i planforslaget forespeilet mulig bidrag til tilrettelegging av atkomst til og eventuell 
opparbeidelse av uteoppholdssoner på Sundtoppen, i forbindelse med fritaksordningen. 
Planforslaget viderefører områdereguleringens intensjon om en fritaksordning, som i praksis betyr at 



kravet planen utløser må løses gjennom en ev. utbyggingsavtale. 
 
2.4          Sosial infrastruktur 
For boligbebyggelsen stilles det krav til varierte leilighetsstørrelser. Dette legger til rette for at 
beboerne kan ha forskjellig bakgrunn og familiesituasjon, forskjellig alder mv. slik at det kan bli et 
sammensatt variert bomiljø. Med utbyggingen vil flere innbyggere bosette seg i sentrum. Med 
fordelingen av lelighetsstørrelsene og tilgjengeligheten til gode utearealer, vil leilighetene kunne 
være attraktive for både barnefamilier, førstegangsetablerere og seniorer. På sikt vil økt antall 
boliger i sentrum bidra til økt etterspørsel etter barnehage- og elevplasser, utbygging av 
omsorgsplasser og annet kommunalt tjenestetilbud. 
 
2.5          Bokvalitet 
Planområdet ligger nær den sentrale delen av Eidsvoll sentrum. Det er korte avstander til 
forretninger og sosiale arenaer, og det er gode muligheter for beboere til å delta aktivt i Eidsvoll 
sentrums sosiale og kulturelle liv. Det er kort avstand til skole og barnehage, og offentlig 
kommunikasjon og et godt rutetilbud er innenfor kort avstand. 
 
Samtidig er avstanden til friluftsområder og Vorma kort. Områdeplanen legger opp til at stier og 
grøntstruktur skal beholdes og utvikles. Sundtoppen er nærmeste friområde, og eventuell bruk av 
fritaksordningen for uteoppholdsarealer i sentrumsområdet kan medføre tiltak for å heve kvaliteten 
på Sundtoppen som rekreasjonsområde. 
 
Boligene på østsiden av Sundgata har en god orientering. I Sundgata 15 er gatefasaden vestvendt. 
Fasadene her er eksponert for sol fra midt på dagen til solnedgang. En stor del av boligene har utsikt 
til Vorma. Takterrasser og vestvendte balkonger vil gi god utsikt og gode solforhold det meste av 
dagen. Uteoppholdsareal er sikret i planområdets østre del. Arealene ligger opp mot høydedraget 
rundt Prost Krags veg som utgjør en grønn avgrensning mot øst og sør.  
 
Gjennom blant annet krav til blågrønn faktor, krav til solforhold og krav om utforming i samsvar med 
Eidsvoll kommunes formingsveileder, sikrer planen kvaliteten på felles uteområder. Felles 
uteoppholdsareal skal være tilrettelagt for forskjellige typer uteaktiviteter for forskjellige 
brukergrupper. Det stilles krav til utformingen og solforhold. 
 
For å sikre god bokvalitet innenfor hvert felt som skal bebygges, må estetikk og god arkitektur være 
sentrale tema i den videre prosjekteringen. Det er formulert bestemmelser som gir rammer for 
utforming av bebyggelsen. Det må i fortsettelsen også være et tydelig fokus på prosjektering av gode 
ute- og lekeområder, i tråd med krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene. 
 
3. Alternativer 

A. Planforslaget vedtas slik det foreligger. 
B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning 
C. Forslag avvises 

 
4. Konklusjon 
Planforslaget følger i all hovedsak opp vedtatt områdereguleringsplan for sentrum, og vil tilby gode 
og varierte boliger i sentrum.  
 
Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til «Detaljregulering for Sundgata 
13-15, gbnr. 16/37 m.fl.» vedtas med de endringene som er vurdert i forbindelse med offentlig 
ettersyn og begrenset høring.  Plankart er datert 10.12.2019 og reguleringsbestemmelser er datert 
9.3.2020. 
 
 



Vedlegg: 
1 Plankart 
2 Reguleringsbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Illustrasjonsplan utomhus 
5 Illustrasjoner trapp 
6 Illustrasjonsplan Sundtoppen 
7 Solstudier 
8 Støyvurdering 
9 ROS analyse 
10 Geoteknisk rapport 
11 Geoteknisk notat 
12 Vurdering av områdestabilitet 
13 Mobilitetsvurdering 
14 Merknadsbehandling offentlig ettersyn 
15 Innspill uavkortet form, offentlig ettersyn 
16 Merknadsbehandling begrenset høring 
17 Innspill uavkortet form, begrenset høring 
Saksfremlegg 1.gangsbehandling 
Saksprotokoll 1. gangsbehandling 
 
Kommunestyret 08.12.2020: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
 
Innstillingen fra hovedutvalg for næring, plan og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 
KS- 20/119 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Sundgata 15 gbnr. 
16/37 m.fl. Plankart er datert 10.12.2019 og reguleringsbestemmelser er datert 9.3.2020. 
 
 
 


