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Detaljregulering for gbnr. 112/17 m.fl. - Gamle Nebbenes kro. PlanID 303532700. 
Planforslag til førstegangsbehandling. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Alt A; I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 sendes forslag til «Detaljregulering for 
gbnr. 112/17 m.fl. – Gamle Nebbenes kro» med tilhørende bestemmelser og plankart på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn, etter å ha innarbeidet administrasjonens forslag til endringer.  
 
 
Saksutredning: 
 
1. Saksopplysninger  

 
Bakgrunn for saken 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kontor, offentlig/privat tjenesteyting og en 
videreføring av dagens bensinstasjon/vegserviceanlegg. Gamle Nebbenes kro vil også videreføres 
med hensynssone bevaring slik det ligger i gjeldende plan for området.  
 
Forslagsstiller har deltatt i konkurransen om lokalisering av nytt politihus, og har vunnet denne. 
Tildelingsbrevet fra Politiets fellestjenester ble mottatt grunneier den 1. februar 2021. Arealer 
regulert til kontorer og offentlig /privat tjenesteyting er tenkt benyttet blant annet av politiet. 
 
Tilstøtende veg/gatenett langs Trondheimsvegen reguleres til kjøreveg, gang- og sykkelveg, 
kollektivholdeplass og annen veggrunn.  
 
Planen er utarbeidet av Feste Kapp AS, med bistand fra arkitektfirmaet Neue Heimat AS, på vegne av 
Eidsvoll Næringsutvikling AS.  
 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger på vestsiden av Trondheimsvegen, og mellom Østre Hurdalsveg i nord og 
Sagvegen i sør. Innenfor planområdet er det i dag en Circle K bensinstasjon og Gamle Nebbenes kro. 
Ellers består planområdet av asfalterte flater. Planområdet består av fem ulike teiger; gbnr. 112/17, 
18, 22, 23 og 24. Planområdet ligger like ved Eidsvollsbygningen, i et område som har stor 



kulturhistorisk verdi.  
 

 
 
Planprosessen 
Oppstartsmøte ble avholdt 6.2.2020, og det ble sendt ut varslingsbrev 22.4.2020 til offentlige 
myndigheter, naboer, grunneier, gjenboere og andre berørte parter. Det ble annonsert i Eidsvoll 
Ullensaker blad 23.4.2020. Frist for merknader ble satt til 28.5.2020. Det kom inn syv uttalelser i 
varslingsperioden. Disse er vedlagt i sin helhet og er kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen.  
 
Den 17.2.2021 ble det avholdt et arbeidsmøte med grunneier, forslagsstiller og planavdelingen, og 
den 9.3.2021 ble det avholdt et dialogmøte med forslagsstiller, planavdelingen og Viken 
fylkeskommune. Det er også avholdt møte mellom forslagsstiller og planavdelingen den 10.5.2021, 
etter innsending av planforslag. Som følge av dette møtet ble det utarbeidet ytterligere rapporter på 
støy, geoteknikk, veg, samt andre justeringer i planforslaget.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget tilrettelegger for videreføring av eksisterende bensinstasjon som reguleres til formål 
bensinstasjon/vegserviceanlegg, med en mulighet for å utvide med ny bebyggelse på inntil 700 kvm 
BRA og maks gesimshøyde på kote 189,5. For gamle Nebbenes kro vil hele kroa bli regulert til 
bevaring, slik den også er i dagens reguleringsplan.  
 
Område BKB1-2 reguleres til kombinert formål for bebyggelse og anlegg, hvor det i bestemmelsene 
er nærmere spesifisert hva som tillates. Det tilrettelegges for kontor, offentlig/privat tjenesteyting, 
herunder galleri/utstilling, konsert/kulturarrangement/forsamlingslokale, museum, kunst- og 
bevertning.  
 
For felt BKB1-2 er maksimal gesimshøyde forslått til kote 190,5 og maksimal mønehøyde er på kote 
195,5. Maksimal tillatt BRA er til sammen for BKB1 og BKB2 satt til 7500 kvm BRA.  
 
Det legges også til rette for en videreføring av parkeringsplassen som i dag er foran kroa, mot 
Trondheimsvegen, i tillegg til parkeringskjeller under ny bebyggelse på BKB1-2. Det reguleres også 
gang- og sykkelveg, fortau, kollektivholdeplass og kjøreveg i tråd med dagens bruk.  
 
Innenfor området reguleres det to felt for renovasjonsanlegg.  
 



  
 
For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagte planbeskrivelse.  
 
Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 
Området er i dag regulert til HBB i reguleringsplan 023717400 «Sentrale deler av Eidsvoll verk», 
vedtatt 25.6.2007, hvor området er regulert til kombinert hotell/bevertning/bensinstasjon, i tillegg til 
bevaring av gamle Nebbenes kro.  
 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til nåværende næringsbebyggelse.  
 
Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at tyngden av ny bebyggelse 
konsentreres til tettsteder, sånn at en større del av ulike reisemål kan nås til fots eller med sykkel, at 
mest mulig av ny bebyggelse konsentreres til områder med god kollektivdekning, at det legges til 
rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan 
begrenses. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur og 
friluftsområder. Man bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 
Målsettingen er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europeisk 
sammenheng. Det skal være et arealeffektivt utbyggingsmønster. Transportsystemet skal på en 



rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og utlandet. Det skal 
være et effektivt og miljøvennlig transportsystem med tilgjengelighet for alle, og med lavest mulig 
behov for biltransport. I regional plan foreligger det også detaljerte mål for blant annet klima, 
jordvern, næringslivets konkurransekraft, naturmangfold og tettstedsutvikling. 
 
Naturmangfold 
Det er ikke registrert verdifull natur eller arter, samt fremmende arter innenfor planområdet. Det er 
registrert hagelupin i nærheten av planområdet som er en fremmed art. Randsonevegetasjonen 
langs elva Andelva er gjenstand for et varierende dyreliv, men planområdet berører ikke dette 
direkte eller indirekte. 
 
Trafikkforhold 
Kjøreadkomst til planområdet er via Trondheimsvegen, enten via etablert avkjøring i nord, eller via 
den kommunale Sagvegen i sør. All parkering skjer internt på planområdet. Det skal ikke 
tilrettelegges for parkering utenfor planområdet. Trondheimsvegen har en fartsgrense på 60 km/t, 
og en ÅDT (2019) på 8930. Andel tunge kjøretøy er ca. 7 %. 
 
Det er i Statens vegvesens sitt vegkart registret ulykker langs planområdet. Databasen strekker seg 
tilbake til 1970-tallet, og det er et samlet antall ulykker over en periode på nesten 50 år som vises i 
vegkartet. Nyere tids ulykker er: 
• 2006-06-29, krysset Trondheimsvegen /Sagvegen: MC ulykke, avsvinging til venstre foran kjørende i 
motsatt retning. 
• 2017-09-15, avkjøring v/Circle K: påkjøring bakfra. 
 
Det er opparbeidet gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen. Denne skal videreføres og reguleres 
som del av planforslaget. Det er tilrettelagt for bussforbindelse ved planområdet, gjennom egen 
busslomme og venteskur. Dette vil også videreføres i reguleringsplanforslaget. 
Dimensjonering av trafikksystemet inngår som eget utredningstema i ROS-analysen. Her behandles 
også politiets tilstedeværelse som nødetat med tanke på trafikale forhold.  
 
Støy 
Planområdet berøres av støy fra Trondheimsvegen, og ligger innenfor rød og gul støysone. Det skal 
ikke tilrettelegges for støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet. Innendørs støykrav ivaretas 
gjennom teknisk forskrift og krav til arbeidsmiljø i Arbeidsmiljøloven. Forholdet er nærmere utredet 
som del av ROS-analysen. 
 
Grunnforhold 
Det er gjennomført grunnundersøkelse av Romerike Grunnboring, datert 17.6.2021. den geotekniske 
rapporten er vedlagt. 
 
Terreng i utbyggingsområde heller svakt mot sør og ligger under marin grense. Terrengkoter ligger på 
ml. +180 moh. i sør og +184 moh. i nord. Terrenghelning er på i underkant av 1:20. Tilgrensende 
terreng i sør faller med helning på ca. 1:3 ned mot Andelva, høydeforskjell er ca. 8 meter. 
Området er per dags dato delvis bebygd med et næringslokale/serveringssted, delvis opparbeidet 
med grus- /asfaltdekke og brukt som parkeringsplass. Trondheimsvegen grenser til område i øst. I 
henhold til NGUs kvartærgeologiske kart består løsmassene i grunnen av et tykt dekke av marin leire. 
 
Gjennomførte grunnundersøkelser viser at massene i grunnen består hovedsakelig av siltig leire med 
tørrskorpekarakter på de øverste 2-4 meterne og fast/forvitret konsistens derunder. De øverste 0,5m 
består delvis av veioverbygning/pukkmasser (p-plass). Stratigrafien virker homogen, dvs. noenlunde 
sammenhengende horisontal lagdeling. Fjellgrunn ble målt på ca. 4 til 10 m under dagens terreng. 
Området ligger utenfor NVEs registrerte kvikkleiresoner. Det ble hverken funnet kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale i undersøkt grunn. 
 



Konklusjon i den geotekniske rapporten er: 
• Områdestabilitet er tilfredsstillende både før og etter realisering av planlagt tiltak. 
• Etablering av fundamenteringen og evt. større fyllinger og dypere utgravinger bør prosjekteres i 
samråd med geotekniker. 
 
Estetikk, landskap og kulturmiljø 
Planområdet ligger like ved Eidsvollbygningen, i et område med stor kulturhistorisk verdi. 
Industrihistorien knyttet til Andelva og fossekraften er sentral i dette området. Eidsvollbygningen er 
en viktig plass som symbol for Norges frihet og konstitusjon gjennom forhandlingene i 1814.  Vegen 
gjennom området har også en sentral rolle tilbake til 1700-tallet som «Kongevegen», til hovedveg for 
den økende biltrafikken på 50- og 60-tallet. (Gamle) Nebbenes kro ble bygget for trafikanter langs 
Trondheimsvegen, og er et bygg i funkisstil fra etterkrigstiden (1959). Kroa er også bygd på i flere 
etapper. I samme område har Circle K en bensinstasjon. Denne ble oppført av BP omtrent på samme 
tid som Nebbenes kro ble anlagt (1959), og har blitt ombygd flere ganger, sist i 2004. 
 
Den gamle Nebbenes kro er et ikonisk landemerke fra den tiden E6 gikk forbi planområdet. Sammen 
med den tidligere BP-bensinstasjon dannet de et legendarisk servicetilbud i det nye E6-krysset kalt 
Piro-krysset. Den gamle kroa er ikke lenger i bruk, men det er ønskelig med en ny bruk som kan passe 
inn i bygget. 
 
Sør for planområdet ligger Festiviteten. Kammerherre Mathiesens festivitetslokale på Eidsvoll Verk 
fra 1909 er i dag distriktets ledende galleri og kunst- og kulturformidler. Eiendommen berøres ikke 
direkte av planforslaget, men sammen med nærheten til Eidsvollsbygningen representerer bygget en 
viktig kulturell historie som den nye bebyggelsen må hensynta. 
 
Planområdet er en del av KULA(kulturhistoriske landskap)-området i Eidsvoll. KULA-prosjektet er i 
regi av Riksantikvaren og er en kartlegging av viktige kulturhistoriske landskap i landet. I Eidsvoll 
strekker KULA-området seg langs Andelva, fra Hurdalssjøen i vest til Vorma/Sundet i nordøst.  
 

 
 
Det legges opp til flere bygningsvolumer, for å bryte opp bebyggelsen og tilpasse til eksisterende 
bebyggelse. Det er i bestemmelsene lagt føringer for utforming av ny bebyggelse. Ny bebyggelse skal 
ha valmet tak med takvinkel mellom 18 og 30 grader, og inntil to etasjer. Det tillates mellombygg på 
en etasje mellom Gamle Nebbenes kro og nytt bygg, men da skal gesimshøyden på mellombygget 
være lavere enn gesimshøyde på eksisterende paviljong på gamle Nebbenes. Ny bebyggelse på to 
etasjer skal trekkes minimum fem meter sør for bebyggelse regulert til bevaring.  
 



Når det gjelder farger og materialbruk skal det i hovedsak brukes tegl eller puss, og det skal benyttes 
harmoniske farger (ikke signalfarger). Det tillates heller ikke blanke og skinnende materialer på tak og 
fasader. Takflatene skal tilpasses takene på Festiviteten og Eidsvollsbygningen når det gjelder tekstur 
og farge. Ubebygde arealer skal gis en parkmessig utforming og beplantes med plen, busker og store 
trær. 
 

 
 
ROS-analyse 
Det er utført risiko- og sårbarhetsanalyse som følger vedlagt. Analysen viser at følgende temaer er 
viktige å ivareta i planprosessen: flom/overvann, skred/grunnforhold, støy og trafikksikkerhet. 
Analysen viser at sannsynligheten er lav for at det inntreffer hendelser innenfor disse temaene.  
 
2. Vurdering 

 
Overordnede planer og mål 
Planområdet er i kommuneplanen avsatt til næringsbebyggelse, og er i gjeldende reguleringsplan 
«Sentrale deler av Eidsvoll verk» regulert til kombinert formål hotell/bevertning/bensinstasjon, i 
tillegg til bevaring av gamle Nebbenes kro. I prosessen frem mot det forelagte planforslaget har 
administrasjonen vært tydelig på at det ikke er ønskelig med handel/forretning eller bolig innenfor 
planområdet, ettersom planområdet ligger utenfor vekstsonen på Råholt/Eidsvoll Verk. Det er 
ønskelig med en virksomhet som underbygger den virksomheten som allerede finnes i området. Felt 
BKB1 som ligger nærmest Trondheimsvegen har bestemmelser som sier at det skal være 
publikumsrettet virksomhet i første etasje, med tydelig besøksinngang i den delen av bebyggelsen 
som vender mot øst. Det åpnes også opp for en stor del ulik virksomhet innenfor det kombinerte 
formålet på BKB1-2. I tillegg til kontor, offentlig og privat tjenesteyting vil det også være åpent for å 
ha galleri/utstilling, konsert/kulturarrangement/forsamlingslokale, museum, kunst og bevertning. 
 
For bensinstasjonen vil dagens bruk videreføres og reguleres i tråd med det, i tillegg til at det er 
foreslått å åpne opp for noe ny bebyggelse for mulighet til opprettholdelse eller videreutvikling av 
dagens virksomhet. For gamle Nebbenes kro vil bevaring av krobygningen også videreføres i ny 
reguleringsplan, slik som i gjeldende plan.  
 
 



 
Trafikkforhold 
Planområdet ligger inntil Trondheimsvegen som er en trafikkert veg med en ÅDT på nesten 9000. Det 
er planlagt å opprettholde dagens adkomst inn mot bensinstasjonen, og det reguleres to adkomster 
til området fra Sagvegen. Flere adkomster er gunstig for å sikre mulighet for politiutrykning og sørge 
for at utrykningskjøretøyene ikke blir hindret.  
 
Det er godt tilrettelagt med gang- og sykkelvegnett i området, og bussforbindelse hvert 15. minutt 
mot Sundet og Jessheim.  
 
Tilpasning til omgivelser og kulturmiljø 
Det har gjennom prosessen mot fremlagt planforslag vært flere dialogmøter mellom kommunen og 
forslagstiller. I et av møtene var også fylkeskommunen med for å drøfte løsninger om tilpasning til de 
kulturhistoriske omgivelsene. Området har stor nasjonal og lokal kulturhistorisk verdi, og det er viktig 
at man klarer å gjøre gode tilpasninger av ny bebyggelse. Ikke bare mot den bevaringsverdige kroa 
som den nye bebyggelsen blir liggende like inntil, men det er også viktig hvordan fjernvirkningen blir 
fra Eidsvollsbygningen, vegen og elva. Det er det kulturhistoriske miljøet som skal spille hovedrollen i 
dette området, og ny bebyggelse må underordne seg eksisterende bebyggelse.  
 
De foreslåtte bestemmelsene legger føringer for hvordan ny bebyggelse kan utformes, og 
administrasjonen vurderer det dithen at hoveddelen av tiltakene det planlegges for ikke kommer i 
veien for kulturminnehensynene. Administrasjonen mener imidlertid at bestemmelsene knyttet til 
felt BV (bensinstasjonen) åpner opp for relativt mye ny bebyggelse, som også kan bli høyere enn 
eksisterende bebyggelse på bensinstasjonen. I planforslaget legges det opp til at det kan bygges inntil 
700 kvm BRA i tillegg til eksisterende bebyggelse, med en gesimshøyde på inntil 6,5 meter. I dag er 
høyde på eksisterende bebyggelse om lag 5 meter. Administrasjonen vurderer det til at dersom det 
skal åpnes opp for ytterligere utnyttelse av dette feltet bør det lages mer detaljerte bestemmelser 
som legger strengere føringer. Administrasjonen mener det ikke er ønskelig at bestemmelsene åpner 
for påbygg og ren lagervirksomhet. Hvis det skal bygges i høyden på eksisterende virksomhet og/eller 
eksisterende bebyggelse er tenkt revet og erstattet av annen virksomhet bør det utarbeides en ny 
detaljregulering for et slikt tilfelle.  Derfor anbefaler administrasjonen at bestemmelse 3.1.1 åpner 
for at ny bebyggelse kan tilføyes som et tilbygg eller frittliggende nybygg på 700 kvm BRA i en høyde 
inntil 6,5 m slik forslagstiller ønsker og har tiltenkt. Administrasjonen anbefaler at 
reguleringsbestemmelsene ikke åpner for at det kan komme et påbygg i høyden eller 
bensinstasjonen rives og det kun etableres ren lagervirksomhet. Dette er blant annet begrunnet i at 
konsekvenser ikke anses utredet godt nok, spesielt med tanke på den spesielle lokasjonen hvor 
fjernvirkningene får stor betydning. Administrasjonen anbefaler også tilføyelse av om at ny 
bebyggelse samt tilbygg/restaurering av eksisterende bebyggelse skal harmonere med ny bebyggelse 
på BKB1-2 når det gjelder materialbruk og fargevalg. 
 
Ordlyd ønsket av forslagsstiller i bestemmelse 3.1.1 (Alternativ B) 
Bensinstasjon/vegserviceanlegg, BV 
Innenfor området tillates bensinstasjon inkl ladestasjoner og vegserviceanlegg, samt lager. Det 
tillates oppføring av ny bebyggelse, samt påbygg og tilbygg til eksisterende bebyggelse som et tillegg 
for å kunne opprettholde og videreutvikle driften. Nytt lagerbygg skal og plasseres i vest som vist på 
illustrasjonen fra Besseggen Arkitekter AS, datert 12.08.21. Ny lagervirksomhet skal ikke være et 
kommersielt lager. 
 
Grad av utnytting og byggehøyder: 
Ny bebyggelse samt tilbygg/restaurering av eksisterende bebyggelse skal utformes med flatt tak og 
harmonerer med eksisterende bebyggelse på eiendommen. 
Maksimal gesimshøyde er kote 189,5 moh.  
Det tillates etablering av ny bebyggelse på inntil 700 m2 BRA. 
 



Ordlyd foreslått av administrasjonen 3.1.1 (Alternativ A) 
Innenfor området tillates bensinstasjon inkl ladestasjoner og vegserviceanlegg, samt lager. Det 
tillates oppføring av ny bebyggelse, og tilbygg til eksisterende bebyggelse som et tillegg for å kunne 
opprettholde og videreutvikle driften. Nytt lagerbygg skal plasseres i vest som vist på illustrasjonen 
fra Besseggen Arkitekter AS, datert 12.08.21. Ny lagervirksomhet skal ikke være et kommersielt lager. 
Det er ikke tillatt å rive eksisterende bensinstasjon på felt BV eller etablere påbygg. Dette fordrer ny 
detaljregulering.    
 
Grad av utnytting og byggehøyder: 
Ny bebyggelse samt tilbygg/restaurering av eksisterende bebyggelse skal harmonere med ny 
bebyggelse på BKB1-2 når det gjelder materialbruk og fargevalg. 
Maksimal gesimshøyde er kote 189,5 moh.  
Det tillates etablering av ny bebyggelse på inntil 700 m2 BRA. 
 
3. Alternativer 

 
A: Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med administrasjonens forslag til ordlyd til 
bestemmelse 3.1.1. 
B: Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn slik det foreligger i reviderte bestemmelser datert 
13.8.2021.  
C: Planforslaget sendes i retur til administrasjonen for ytterligere bearbeiding. 
D: Planforslaget avvises. 
 
4. Konklusjon 

 
På bakgrunn av overstående vil kommunedirektøren anbefale alternativ A; forslag til 
«Detaljregulering for gbnr. 112/17 m.fl. – Gamle Nebbenes kro» legges ut til offentlig ettersyn, etter 
å ha innarbeidet administrasjonens forslag til endringer.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Nebbenes Plankart 03.08.2021 
Planbestemmelser Gamle Nebbenes kro 13.08.2021 
Planbeskrivelse Gamle Nebbenes kro, 13.08.2021-svart tekst 
04 ROS-analyse_revidert 
05 Nebbenes - samlede merknader ved oppstart 
06 Arkitektfaglig redegjørelse, Neiue Heimat AS 
07 Illustrasjonsplaner, Neue Heimat AS 
08 Nebbenes - Vurderingkryssløsning Geoplan3D 
09 Arealtek AS, VA-rammeplan 
10 Uttalelse fra Lensmannen 
11 Geoteknisk rapport 
12 Støyrapport-GamleNebbenesKro 
13 Illustrasjoner av bebyggelse på BV, Besseggen Arkitekter AS, datert 12.08.21 
 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø 24.08.2021: 
 
Behandling: 



Endringsforslag i paragraf 3.2.2 BKB2, under Type Bebyggelse, i bestemmelser:, foreslått av Anders 
Klaseie, Senterpartiet 
 
Endre første setning til: 
Ny bebyggelse skal ha valmet tak med takvinkel mellom 18 og 30 grader, men det kan tillates flatt tak 
på mindre overganger mellom byggene. 
 

 
2.5 Støy og forurensning:  Nytt punkt, foreslått av Linn Suktamuk-Rygg, Miljøpartiet De Grønne 
 
Utbyggingen skal være mest mulig fossil –og utslippsfri. 

 
 
Votering: 
 
Endringsforslaget fra Anders Klaseie (SP) ble vedtatt mot 4 (H 3 og FrP 1) stemmer. 
Tilleggsforslaget fra Linn Suktamuk-Rygg (MDG) ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens innstilling med endringsforslaget fra Anders Klaseie (SP) og tilleggsforslaget fra 
Linn Suktamuk-Rygg (MDG) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
HNPM- 21/82 Vedtak: 
 
Alt A; I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 sendes forslag til «Detaljregulering for 
gbnr. 112/17 m.fl. – Gamle Nebbenes kro» med tilhørende bestemmelser og plankart på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn, etter å ha innarbeidet administrasjonens forslag til endringer og 
følgende endringer fra behandlingen i hovedutvalg for næring, plan og miljø: 
Endringsforslag i paragraf 3.2.2 BKB2, under Type Bebyggelse, i bestemmelser: 
Endre første setning til: 
Ny bebyggelse skal ha valmet tak med takvinkel mellom 18 og 30 grader, men det kan tillates tillates 
flatt tak på mindre overganger mellom byggene. 
 
2.5 Støy og forurensning:  Nytt punkt: 
Utbyggingen skal være mest mulig fossil –og utslippsfri. 

 
 
 


