
 
  

Møteprotokoll 
 
 
 
 

Utvalg: Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
Møtested: Ekstraordinært Teams-møte 
Dato: 15.12.2020 
Tid: Kl. 18:00 

 
 
Faste medlemmer som 
møtte: 

Funksjon Representerer 

Anders Klaseie Leder Sp 
Tove Fagerli Brodshaug Medlem Sp 
Haakon Skramstad Medlem Sp 
Lena Frantzen Medlem AP 
River Kate Hustad Medlem AP 
Amund Harald Sandholt Medlem MDG 
Anne Finstad Medlem SV 
Henning I Opaker Medlem PP 
Hans Hagene Medlem H 
Anita Gundeid Medlem H 
 
Faste medlemmer som ikke 
møtte: 

Funksjon Representerer Varamedlem  Representerer 

Lars Henrik R. Øberg Nestleder AP Olav Resaland AP 
Marte Bråten Medlem H Hans Christian Wilberg H 
Øyvind Blakset Medlem FrP Thomas Jacobsson FrP 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Tonje Valborg Bekkadal Eik 
Live Ragnhild Evenrud 

Virksomhetsleder Kommunal Forvaltning 
Barnas representant 

 
 
Møtet ble avholdt som fjernmøte, jfr. kommuneloven § 11-7 og Midlertidig forskrift om 
gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19. 
 

Av 13 representanter var 13 til stede 
 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
Protokollen fra møtet 17.11.2020 ble enstemmig godkjent. 
 
I forbindelse med at leder Anders Klaseie (SP) enstemmig ble erklært inhabil i sak nr. 20/111 og 
20/120, ble medlem Anne Finstad (SV) enstemmig konstituert til settemøteleder ved 
habilitetsvurdering og saksbehandling i disse to sakene. 
 



Side 2 av 14 

 

 
 
 
 
Eidsvoll 16.12.2020 
 
Anders Klaseie 
leder 
 
 

Inhabile Sak Følgende varamedl. 
møtte 

Merknad 

Anders Klaseie 20/111 Ingen Klaseie (SP) ba om å få sin habilitet 
vurdert da han er grunneier av 
vegen som de ønsker å bruke inn til 
massemottaket. Klaseie ble i 
henhold til Kommunelovens § 11-
10, jfr. fvl. 6 
enstemmig erklært inhabil. 

Anders Klaseie 20/120 Ingen Anders Klaseie (SP) ba om å få sin 
habilitet vurdert da han driver 
jorda. Klaseie (SP) ble i henhold til 
Kommunelovens § 11-10 jfr. fvl. § 6 
enstemmig erklært inhabil. 

 

 
 
 
Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
20/110 Sluttbehandling - Områderegulering for Myrer - planid 

303529100 
 

20/111 PlanID 303532900 – Forslag til «Detaljregulering for del av gbnr. 
97/1 og 120/1 massemottak Ormlia Nord», 
førstegangsbehandling. 

 

20/112 PlanID 303527500. Forslag til detaljregulering for gbnr. 58/53 
m.fl. - Holslia. Planforslag til førstegangsbehandling. 

 

20/113 Gbnr. 59/86 - Hammerstadvegen 27B - Klage på avslag om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelser 

 

20/114 Gbnr. 211/121 - Parallellvegen - Klage på tillatelse til oppføring av 
mobilmaster 

 

20/115 Gbnr. 15/310 - Jonsbråtavegen 30 - Klage på midlertidig 
brukstillatelse og tillatelse til oppføring av enebolig og vei 

 

20/116 Gbnr. 50/9 - Dokken - Søknad om deling  

20/117 Gbnr. 204/4 Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal 
til Tisjøen vannbehandlingsanlegg 

 

20/118 Gbnr. 179/4 - Nord-Brøstad - Søknad om deling  

20/119 Gbnr. 16/61 Odalsvegen 120 - Søknad om konsesjon  

20/120 Gbnr. 138/8  Bønsmoen - Søknad om godkjenning av plan for 
nydyrking 

 

20/121 Gbnr 96/8 Ladderud - Søknad om konsesjon  

20/122 Orientering fra administrasjonen  
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20/123 Eventuelt  

20/401 Gbnr. 10/99 - tillatelse til tilbygg enebolig > 50 m2  

20/403 Gbnr. 169/13 - Holsletta 57 - Tillatelse til rehabilitering av pipe  

20/404 Gbnr. 95/202 - Engerjordet 6 - Tillatelse til utskifting av 
stikkledning vann 

 

20/409 Gbnr. 17/113 - Tillatelse til tilbygg enebolig - garasje m/ bod og 
tilbygg bod 

 

20/411 Gbnr. 229/13 - Feiringvegen 813 - Dispensasjon fra kommuneplan 
§ 14 for for oppføring av garasje i LNF-område 

 

20/412 Gbnr. 92/495 - Tillatelse til bruksendring av tilleggsdel til 
hoveddel, fra kjeller til boligareal 

 

20/413 Gbnr. 76/36, 48 - Sollia - Vedtak om pålegg om stans av arbeid 
med øyeblikkelig virkning - Gravearbeider påbegynt uten gyldig 
tillatelse til tiltak 

 

20/414 Gbnr. 192/69 - Korslundenga 27 - Ferdigattest  

20/415 Gbnr. 128/265,266,267 - Granhaugkroken 20 A-C - Midlertidig 
brukstillatelse 

 

20/416 Gbnr. 12/72 - Trollåsen 3 og 5 - Midlertidig brukstillatelse for 
tomannsbolig 

 

20/417 Gbnr. 128/237 - Solbakken - Midlertidig brukstillatelse  

20/419 Gbnr. 168/38 - Holsletta 28 - Midlertidig brukstillatelse  

20/420 Gbnr. 96/546 og 96/548 - Vestengavegen 61 og 73 - Ferdigattest 
for oppføring av støttemur 

 

20/421 Gbnr. 119/5 - Avslag på søknad om redusert gebyr  

20/422 Gbnr. 96/599 - Ferdigattest for bruksendring av loft  

20/425 Gbnr. 17/396, 397 - Vormvikstubben 53 - Tillatelse til endring av 
gitt tillatelse, 4 ekstra leiligheter i blokkene BB2-A og BB2-B 

 

20/426 Gbnr. 89/23//2 - Midlertidig brukstillatelse for del av 
tomannsbolig - Bygg B, Pernilletoppen 2B 

 

20/427 Gbnr. 169/13 -Holsletta 57 - Ferdigattest  

20/428 Gbnr. 17/120 - Hagalykkja 33 - Tillatelse til oppføring av garasje  

20/430 Gbnr. 233/25 - Gamle kjerkelinna 27 - Tillatelse til oppføring av 
garasje - dispensasjon fra LNF 

 

20/432 Gbnr. 172/28 - Ferdigattest for garasje  

20/433 Gbnr. 120/15 - Tillatelse til midlertidig tilbygg  

20/434 Gbnr. 158/8 - Tillatelse til tiltak for oppføring av ny driftsbygning  

20/435 Gbnr. 76/177 - Ytterligere info til eiendom  

20/436 Gbnr. 128/237 - Solbakken 46, 48, 50 og 52 - Ferdigattest for 
oppføring av fire eneboliger i kjede 

 

20/437 Gbnr. 63/180 -  Camilla Colletts veg 31 - BOA Prestegårdstunet - 
Igangsettingstillatelse for riving av eksisterende garasje og 
oppføring av ny på samme sted. 

 

20/438 Gbnr. 152/10 - Siggerudhagan 3 - Ferdigattest for rivning av 
eksisterende bebyggelse, herunder enebolig, låve, garasje og 
dukkestue 
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PS 20/110 Sluttbehandling - Områderegulering for Myrer - planid 303529100 
 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Forslag fra SP, AP, MDG og SV:  
 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere bearbeiding jmfr. følgende punkter: 
 
Dialog med Eidsvold Turn med mål om å regulere deres område slik at det kan utvikles uten krav om 
detaljreguleringsplan. 
 
Vurdere om det er mulig å etablere en arealeffektiv rundkjøring som ikke berører jordet på 
sør/vestsiden av fv. 181. istedenfor foreslått kryssløsning mot fv. 181. 
 
Videre dialog med grunneiere innen området (inkludert kommunen selv) om gjennomføring av tiltak i 
rekkefølgekrav (kryss, gangveier, veier osv.). Kommunen ønsker å se på om det er mulig å inngå 
utbyggingsavtale.   
 
Gbnr. 59/42 er regulert til offentlig formål i dag og skal videreføres med dette formålet. 
 
 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra SP, AP, MDG og SV og forslaget fra SP, AP, MDG 
og SV ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM - 20/110 Innstilling: 
 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere bearbeiding jmfr. følgende punkter: 
 
Dialog med Eidsvold Turn med mål om å regulere deres område slik at det kan utvikles uten krav om 
detaljreguleringsplan. 
 
Vurdere om det er mulig å etablere en arealeffektiv rundkjøring som ikke berører jordet på 
sør/vestsiden av fv. 181. istedenfor foreslått kryssløsning mot fv. 181. 
 
Videre dialog med grunneiere innen området (inkludert kommunen selv) om gjennomføring av tiltak i 
rekkefølgekrav (kryss, gangveier, veier osv.). Kommunen ønsker å se på om det er mulig å inngå 
utbyggingsavtale.   
 
Gbnr. 59/42 er regulert til offentlig formål i dag og skal videreføres med dette formålet. 
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PS 20/111 PlanID 303532900 – Forslag til «Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 120/1 
massemottak Ormlia Nord», førstegangsbehandling. 
 
 

Inhabile Følgende varamedl. møtte Merknad 

Anders Klaseie Ingen Klaseie (SP) ba om å få sin 
habilitet vurdert da han er 
grunneier av vegen som de 
ønsker å bruke inn til 
massemottaket. Klaseie ble i 
henhold til Kommunelovens § 
11-10, jfr. fvl. 6 
enstemmig erklært inhabil. 

 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Av 13 representanter var 12 tilstede. 
 
Anne Finstad (SV) tiltrådte som settemøteleder i saken. 
 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
HNPM - 20/111 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 vedtas «Detaljregulering for del av gbnr. 
97/1 og 120/1 massemottak Ormlia Nord».  
 
 
 
 

PS 20/112 PlanID 303527500. Forslag til detaljregulering for gbnr. 58/53 m.fl. - Holslia. 
Planforslag til førstegangsbehandling. 
 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Omforent forslag fremmet av Anders Klaseie, Senterpartiet:: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 sendes forslag til «PlanID 303527500 - 
Detaljregulering for gbnr. 58/53 m.fl. – Holslia» tilbake til administrasjonen for ytterligere 
bearbeiding jfr. punktene nedenfor. Plankart er datert 2.9.2020 og bestemmelser er datert 
16.11.2020: 
· Trafikkanalyse og rekkefølgekrav knytta til opparbeiding av kryss med fylkesveien mtp. å sikre 

opparbeidelse av rundkjøring med fv. 181 og veien fra Badebakken, sett i sammenheng med 
andre utbyggingsområder som skal bruke samme kryss.   
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· All geoteknisk prosjektering for anleggsfasen skal følge reguleringssaken. Geoteknisk 

prosjektering skal vurderes i to uavhengige utredninger.   
 

· Forutsetningen fra geoteknisk rapport i 2001 om at det ikke kan bygges i en sone imot 
raskanten i sør skal legges til grunn slik at det ikke blir behov for å erosjonssikre evja og 
nevnte raskant.  
 

· Vurdering av estetikk og virkninger på landskapet, særlig mtp. å begrense bruken av massive 
støttemurer slik det er i forslaget nå.  
 

· Det må formuleres i plandokumentene at byggeplassene skal være mest mulig fossil og 
utslippsfri og at takflatene skal brukes til solenergi og/eller grønne tak (eks. sedum).  
 

· Det skal ikke bygges store blokker slik forslaget er nå. Utvalget ønsker at det bygges rekkehus 
og småhusbebyggelse slik det opprinnelig ble presentert når området ble lagt inn i 
kommuneplanen.  

 
 
Votering: 
 
Punktene i det omforente forslaget fremmet av Anders Klaseie (SP) ble stemt over punktvis: 
 
Første punkt ble enstemmig vedtatt. 
Andre punkt ble enstemmig vedtatt. 
Tredje punkt ble enstemmig vedtatt. 
Fjerde punkt ble enstemmig vedtatt. 
Femte punkt ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP 1). 
Sjette punkt ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP 1). 
 
Rådmannens opprinnelige innstilling ble satt opp mot rådmannens innstilling med tilleggspunkter, og  
rådmannens opprinnelige innstilling fikk 1 stemme (FRP) og falt. 
 
HNPM - 20/112 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 sendes forslag til «PlanID 303527500 - 
Detaljregulering for gbnr. 58/53 m.fl. – Holslia» tilbake til administrasjonen for ytterligere 
bearbeiding jfr. punktene nedenfor. Plankart er datert 2.9.2020 og bestemmelser er datert 
16.11.2020: 
· Trafikkanalyse og rekkefølgekrav knytta til opparbeiding av kryss med fylkesveien mtp. å sikre 

opparbeidelse av rundkjøring med fv. 181 og veien fra Badebakken, sett i sammenheng med 
andre utbyggingsområder som skal bruke samme kryss.   
 

· All geoteknisk prosjektering for anleggsfasen skal følge reguleringssaken. Geoteknisk 
prosjektering skal vurderes i to uavhengige utredninger.   
 

· Forutsetningen fra geoteknisk rapport i 2001 om at det ikke kan bygges i en sone imot 
raskanten i sør skal legges til grunn slik at det ikke blir behov for å erosjonssikre evja og 
nevnte raskant.  
 

· Vurdering av estetikk og virkninger på landskapet, særlig mtp. å begrense bruken av massive 
støttemurer slik det er i forslaget nå.  
 

· Det må formuleres i plandokumentene at byggeplassene skal være mest mulig fossil og 
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utslippsfri og at takflatene skal brukes til solenergi og/eller grønne tak (eks. sedum).  
 

· Det skal ikke bygges store blokker slik forslaget er nå. Utvalget ønsker at det bygges rekkehus 
og småhusbebyggelse slik det opprinnelig ble presentert når området ble lagt inn i 
kommuneplanen.  

 
 
 
 

PS 20/113 Gbnr. 59/86 - Hammerstadvegen 27B - Klage på avslag om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser 
 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Forslag foreslått av Haakon Skramstad, Senterpartiet:: 
 
Klagen tas til følge. Tiltaket skaper ikke presedens, hvor det er innerst i vegen og ingen naboklager. 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for byggesaksbehandling. 
 
 
Votering: 
 
Forslaget fra Haakon Skramstad (SP) ble satt opp mot rådmannens innstilling, og rådmannens 
innstilling fikk 1 stemme (SV 1) og falt. 
 
HNPM - 20/113 Vedtak: 
 
Klagen tas til følge. Tiltaket skaper ikke presedens, hvor det er innerst i vegen og ingen naboklager. 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for byggesaksbehandling. 
 
 
 
 

PS 20/114 Gbnr. 211/121 - Parallellvegen - Klage på tillatelse til oppføring av mobilmaster 
 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
HNPM - 20/114 Vedtak: 
 
Klage fra nabo i Parallellvegen 65A har ikke ført frem. Vedtak datert 11. august 2020 opprettholdes. 
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PS 20/115 Gbnr. 15/310 - Jonsbråtavegen 30 - Klage på midlertidig brukstillatelse og 
tillatelse til oppføring av enebolig og vei 
 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM - 20/115 Vedtak: 
 
Klage fra naboer tas ikke til følge. Vedtak datert 27. oktober 2020 opprettholdes.         
 
 
 
 

PS 20/116 Gbnr. 50/9 - Dokken - Søknad om deling 
 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM - 20/116 Vedtak: 
 
Med hjemmel i jordlovens § 12 godkjennes fradeling av ca 1,5 daa skogsmark fra eiendommen 
Dokken vestre, gbnr. 50/9 mfl. i Eidsvoll som tilleggsareal til naboeiendommen Dokken vestre, gbnr. 
50/3, 7 og 8.  
 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 20-1m og kommuneplanens §§ 2 og 14 gis det tillatelse til 
fradeling av omsøkt areal. 
 
Fradelingen godkjennes på vilkår av at arealet blir slått sammen med Dokken Vestre gbnr. 50/3, 7 og 
8. som tilleggsareal. 
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PS 20/117 Gbnr. 204/4 Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til Tisjøen 
vannbehandlingsanlegg 
 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM - 20/117 Vedtak: 
 
Med hjemmel i jordloven av 23.12.1995 § 12 gis tillatelse til fradeling av ca. 5 daa skogsmark fra 
eiendommen Myrer, gbnr. 204/4 i Eidsvoll som tilleggsareal til kommunens vannbehandlingsanlegg, 
gbnr. 204/29. 
 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens §14. Som 
hovedbegrunnelse for det gis at tiltaket er funnet å være forsvarlig etter jordloven, det ligger 
allerede et eksisterende anlegg inntil arealet og det ansees ikke å være behov for en reguleringsplan 
for å sikre oversiktsplanleggingen for fradeling av dette arealet.  Saken er av betydelig 
samfunnsmessig viktighet. 
 
Fradelingen skjer på vilkår av at arealet sammenføyes med 204/29 til ett bruksnummer. 
 
 
 
 

PS 20/118 Gbnr. 179/4 - Nord-Brøstad - Søknad om deling 
 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Forslag foreslått av Anders Klaseie, Senterpartiet:: 
 
Vilkårene som det refereres til i saken legges inn i rådmannens innstilling. 
 
Med hjemmel i § 12 i jordloven av 12.05.1995 gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell på ca. 
1535 m2 fra eiendommen Nord-Brøstad, gbnr. 179/4 mfl. i Eidsvoll som omsøkt. Delingen er funnet å 
være akseptabel med hensyn på landbruksinteressene med vilkår om forkjøpsrett for eier av 
landbrukseiendommen gbnr. 179/3 og 4. 
 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens §§ 2 og 14. 
Som hovedbegrunnelse gis at det ikke vil bli nye boenheter i området eller fysiske tiltak som en 
direkte følge av en fradeling som omsøkt. Fradeling etter plan og bygningsloven godkjennes på vilkår 
om at vilkår etter jordloven er oppfylt. 
 
Det må fremskaffes vegrett ut til offentlig veg, og vegvesenets avkjøringstillatelse må foreligge. 
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Votering: 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Anders Klaseie (SP) ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM - 20/118 Vedtak: 
 
Med hjemmel i § 12 i jordloven av 12.05.1995 gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell på ca. 
1535 m2 fra eiendommen Nord-Brøstad, gbnr. 179/4 mfl. i Eidsvoll som omsøkt. Delingen er funnet å 
være akseptabel med hensyn på landbruksinteressene med vilkår om forkjøpsrett for eier av 
landbrukseiendommen gbnr. 179/3 og 4. 
 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens §§ 2 og 14. 
Som hovedbegrunnelse gis at det ikke vil bli nye boenheter i området eller fysiske tiltak som en 
direkte følge av en fradeling som omsøkt. Fradeling etter plan og bygningsloven godkjennes på vilkår 
om at vilkår etter jordloven er oppfylt. 
 
Det må fremskaffes vegrett ut til offentlig veg, og vegvesenets avkjøringstillatelse må foreligge. 
 
 
 
 
 

PS 20/119 Gbnr. 16/61 Odalsvegen 120 - Søknad om konsesjon 
 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM - 20/119 Vedtak: 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.2003 gis Linda Charlotte Madsen og Tom Roger Øien 
Søberg konsesjon på erverv av Fjellmo (Odalsvegen 120), gbnr. 15/61 i Eidsvoll.  
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PS 20/120 Gbnr. 138/8  Bønsmoen - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 
 
 

Inhabile Følgende varamedl. møtte Merknad 

Anders Klaseie Ingen Anders Klaseie (SP) ba om å få 
sin habilitet vurdert da han 
driver jorda. Klaseie (SP) ble i 
henhold til Kommunelovens § 
11-10 jfr. fvl. § 6 enstemmig 
erklært inhabil. 

 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Av 13 representanter var 12 tilstede. 
 
Anne Finstad (SV) tiltrådte som settemøteleder i saken. 
 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM - 20/120 Vedtak: 
 
I medhold av forskrift om nydyrking av 2. mai 1997 godkjennes plan for nydyrking av ett felt på ca 21 
daa mer eller mindre gjengrodd beite og tidligere fulldyrka mark på eiendommen Bønsmoen, gbnr. 
138/8, i Eidsvoll. Tillatelsen gis for en periode på tre år. 
 
 
 

PS 20/121 Gbnr 96/8 Ladderud - Søknad om konsesjon 
 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM - 20/121 Vedtak: 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.2003 gis Ladderudåsen Vest AS konsesjon på erverv av 
Ladderud, gbnr. 96/8 i Eidsvoll. 
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PS 20/122 Orientering fra administrasjonen 
 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Ingen orienteringer ble gitt. 
 
 
 
 
 
 
 

PS 20/123 Eventuelt 
 
 

15.12.2020 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Ingen saker ble tatt opp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGERTE SAKER: 
 
 

DS 20/401 Gbnr. 10/99 - tillatelse til tilbygg enebolig > 50 m2 
 
 

DS 20/403 Gbnr. 169/13 - Holsletta 57 - Tillatelse til rehabilitering av pipe 
 
 

DS 20/404 Gbnr. 95/202 - Engerjordet 6 - Tillatelse til utskifting av stikkledning vann 
 
 

DS 20/409 Gbnr. 17/113 - Tillatelse til tilbygg enebolig - garasje m/ bod og tilbygg bod 
 
 

DS 20/411 Gbnr. 229/13 - Feiringvegen 813 - Dispensasjon fra kommuneplan § 14 for for 
oppføring av garasje i LNF-område 
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DS 20/412 Gbnr. 92/495 - Tillatelse til bruksendring av tilleggsdel til hoveddel, fra kjeller til 
boligareal 
 
 

DS 20/413 Gbnr. 76/36, 48 - Sollia - Vedtak om pålegg om stans av arbeid med øyeblikkelig 
virkning - Gravearbeider påbegynt uten gyldig tillatelse til tiltak 
 
 

DS 20/414 Gbnr. 192/69 - Korslundenga 27 - Ferdigattest 
 
 

DS 20/415 Gbnr. 128/265,266,267 - Granhaugkroken 20 A-C - Midlertidig brukstillatelse 
 
 

DS 20/416 Gbnr. 12/72 - Trollåsen 3 og 5 - Midlertidig brukstillatelse for tomannsbolig 
 
 

DS 20/417 Gbnr. 128/237 - Solbakken - Midlertidig brukstillatelse 
 
 

DS 20/419 Gbnr. 168/38 - Holsletta 28 - Midlertidig brukstillatelse 
 
 

DS 20/420 Gbnr. 96/546 og 96/548 - Vestengavegen 61 og 73 - Ferdigattest for oppføring 
av støttemur 
 
 

DS 20/421 Gbnr. 119/5 - Avslag på søknad om redusert gebyr 
 
 

DS 20/422 Gbnr. 96/599 - Ferdigattest for bruksendring av loft 
 
 

DS 20/425 Gbnr. 17/396, 397 - Vormvikstubben 53 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, 4 
ekstra leiligheter i blokkene BB2-A og BB2-B 
 
 

DS 20/426 Gbnr. 89/23//2 - Midlertidig brukstillatelse for del av tomannsbolig - Bygg B, 
Pernilletoppen 2B 
 
 

DS 20/427 Gbnr. 169/13 -Holsletta 57 - Ferdigattest 
 
 

DS 20/428 Gbnr. 17/120 - Hagalykkja 33 - Tillatelse til oppføring av garasje 
 
 

DS 20/430 Gbnr. 233/25 - Gamle kjerkelinna 27 - Tillatelse til oppføring av garasje - 
dispensasjon fra LNF 
 
 

DS 20/432 Gbnr. 172/28 - Ferdigattest for garasje 
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DS 20/433 Gbnr. 120/15 - Tillatelse til midlertidig tilbygg 
 
 

DS 20/434 Gbnr. 158/8 - Tillatelse til tiltak for oppføring av ny driftsbygning 
 
 

DS 20/435 Gbnr. 76/177 - Ytterligere info til eiendom 
 
 

DS 20/436 Gbnr. 128/237 - Solbakken 46, 48, 50 og 52 - Ferdigattest for oppføring av fire 
eneboliger i kjede 
 
 

DS 20/437 Gbnr. 63/180 -  Camilla Colletts veg 31 - BOA Prestegårdstunet - 
Igangsettingstillatelse for riving av eksisterende garasje og oppføring av ny på samme sted. 
 
 

DS 20/438 Gbnr. 152/10 - Siggerudhagan 3 - Ferdigattest for rivning av eksisterende 
bebyggelse, herunder enebolig, låve, garasje og dukkestue 
 
 


