
 
 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
Møtested: Teams-møte 
Dato: 19.01.2021 
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 
Henning I Opaker Medlem PP 
Hans Hagene Medlem H 
Anita Gundeid Medlem H 
Øyvind Blakset Medlem FrP 
 
Faste medlemmer som ikke 
møtte: 

Funksjon Representerer Varamedlem   

Lars Henrik R. Øberg Nestleder AP Olav Resaland - AP       
Anne Finstad Medlem SV Ruth S. Birkeland - SV            
Marte Bråten Medlem H Hans Christian  

Wilberg - H 
      

 
Fra administrasjonen møtte: 
Tonje Valborg Bekkadal Eik 
Ebbe Dam Meinild 
 
Live Ragnhild Evenrud 
 

Virksomhetsleder Kommunal Forvaltning 
Arealplanlegger, planavdelingen, Kommunal 
forvaltning  
Barnas representant 

       
Av 13 representanter var 13 tilstede. 
 
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. 
 
Planavdelingen ved Ebbe Dam Meinild ga en presentasjon av arbeidet med områdereguleringsplan 
for Råholt før møtet ble formelt satt. 
 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
Protokollen fra møtet 15.12.2020 ble enstemmig godkjent med følgende protokolltilførsel:  
 
I sak 20/111 fra møte i HNPM 15.12.20 var det feil ordlyd og lovhenvisning i rådmannens innstilling: 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 
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120/1 massemottak Ormlia Nord».» 
 
Rådmannens innstilling og lovhenvisning må endres til følgende: 
 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 vedtas å legge forslag til «Detaljregulering 
for del av gbnr. 97/1 og 120/1 massemottak Ormlia Nord» ut til offentlig ettersyn.» 
 
 
 
Eidsvoll, 21.01.2021 
 
Anders Klaseie 
Leder 
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Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
21/01 Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal - PlanID 303531800. 

Planforslag til sluttbehandling. 
 

21/02 Utredning - eventuell sammenslåing av Kommunalteknikk og 
Eiendomsforvaltningen 

 

21/03 Gbnr. 233/6 Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal 
til hyttetomter på Mjøsstrand 

 

21/04 Gbnr. 82/1 - Trollerud - Søknad om deling  

21/05 Orientering fra administrasjonen  

21/06 Eventuelt  

21/07 Orientering om fremtidig sak om grunnforhold og kartlegging av 
risikosoner i Eidsvoll kommune. Politisk bestilling. 
 
DELEGERTE SAKER: 

 

20/424 Gbnr. 96/317 - Torger Bøhnsdalens veg 4 -  Tillatelse til oppføring 
av tilbygg bolig - vinterhage 

      

21/11 Gbnr. 59/86 - Hammerstadvegen 27B - Tillatelse til oppføring av 
garasje 

 

20/453 Gbnr. 61/62 - Vestvangvegen 3 - Ferdigattest for tomannsbolig og 
dobbelgarasje 

 

20/429 Gbnr. 63/96 - Botshaugtangen 17 - Tillatelse til oppføring av 
servicebygg tilknyttet jernbanedrift 

 

21/14 Gbnr. 67/2 - Døli 8 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til 
driftsbygning 

 

20/450 Gbnr. 76/190 - Engavegen 3 A - Ferdigattest for enebolig  

21/03 Gbnr. 88/103 - Ferdigattest for garasje  

20/462 Gbnr. 92/335 - Stærvegen 8 - Bruksendring av kjeller fra 
tilleggsdel til hoveddel 

 

21/10 Gbnr. 61/56 - Vestvangvegen 3A - Bruksendring av kjeller fra 
tilleggsdel til hoveddel 

 

20/459 Gbnr. 232/62 - Årnesvegen 25 - Omgjøring av vilkår for 
midlertidig dispensasjon gitt i vedtak av 13. mai 2020 

 

21/17 Gbnr. 234/1 - Ferdigattest for driftsbygning  

20/441 Gbnr. 238/6 - Kjerkelinna 236 - Tillatelse til sanering av 
renseanlegg 

 

20/454 Gbnr. 92/495 - Ferdigattest - Bruksendring fra tilleggsdel til 
hoveddel, fra kjeller til boligareal - Huldertjernvegen 40 C 

 

21/15 Gbnr. 92/814 - Ferdigattest for garasje/carport  

21/13 Gbnr. 93/113 - Bjørnsrudvegen 27D - Tillatelse til oppføring av 
garasje 

 

21/19 Gbnr. 93/153 - Vognvegen 19 - Tillatelse til oppføring av 
midlertidig parkeringhus for bobiler, campingvogner og 
plassering av containere 

 

20/446 Gbnr. 93/21 - Aksel Bråtens veg 31 - Pålegg om opphør av bruk av 
kjeller som boligareal - ileggelse av overtredelsesgebyr - varsel 
om tvangsmulkt 

 

20/449 Gbnr. 94/192 - Martin Johansens veg 82 - Bruksendring av kjeller 
fra tilleggsdel til hoveddel 

 

21/09 Gbnr. 206/64 - Trandumgutua 41 - Tillatelse til oppføring av 
garasje og dispensasjon fra LNFR 

 

20/456 Gbnr. 22/60 - Holsetervegen 58 - Tillatelse til oppføring av garasje  
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med dispensasjon fra byggegrense mot vei 

20/451 Gbnr. 233/68 - Ferdigattest  

21/07 Gbnr. 18/20 - Lars Tønsagers veg 29 - Ferdigattest for riving og 
oppføring av garasjer 

 

20/418 Gbnr. 198/1– Skrårudvegen 1 - Tillatelse til oppføring av 
driftsbygning 

 

21/21 Gbnr. 94/215 - Martin Johansens veg 85 - Råholt skole - 
Igangsettingstillatelse nr. 1 for grunnarbeider 

 

21/20 Gbnr. 94/215 - Martin Johansens veg 85 og 87 - Råholt skole - 
Tillatelse til riving av enebolig og paviljonger 

 

20/455 Gbnr. 94/35 - Fuglerudvegen 1 - Tillatelse til oppføring av tilbygg 
enebolig 

 

20/463 Gbnr. 94/576 seksjon 1 - Bekkelia 5A - Ferdigattest for garasje  

20/461 Gbnr. 94/9 - Martin Johansens veg 11 - Endring av tillatelse - 
oppføring av tilbygg til enebolig 

 

21/05 Gbnr. 95/343 - Mor Karines veg 21 - Ferdigattest for rivning av 
eksisterende garasje og bod samt oppføring av nytt tilbygg, med 
heving av tak og fasadeendring 

 

20/457 Gbnr. 95/351 - Teievegen 34 - Bruksendring fra tilleggsdel til 
hoveddel 

 

20/448 Gbnr. 96/406-407 - Åsplundvegen - Dispensasjon og tillatelse til 
oppføring av tak over eksisterende terrasse 

 

20/460 Gbnr. 96/419 - Ladderudåsen nord - Tillatelse til oppføring av 
resterende teknisk anlegg 

 

20/447 Gbnr.149/6 - Åmodthaugen - Ferdigattest for oppføring av 
dobbelgarasje 

 

20/443 Gbnr. 10/25 - Kolbjørnbakken 25 - Tillatelse til graving og legging 
av vannledning til kum 

 

20/442 Gbnr. 97/9, 42, 107 og 144 - Behandling av søknad om 
dispensasjon fra krav om sykkelparkering, opparbeiding av 
renovasjon og lekeplass 

 

20/440 Gbnr. 10/79 og 10/80  - Nesvegen 55 - Tillatelse til fasadeendring 
samt montering av fasadeskilt 

 

20/445 Gbnr. 17/257 - Prost Krags veg 36A - Riving fem bygg  

21/04 Gbnr. 16/22 -  Sundgata 13 - Igangsettingstillatelse nr.1 for 
ombygging av eksisterende bygg, samt fasadeendring 

 

20/458 Gbnr. 15/313 - Jonsbråtavegen 36 - Dispensasjon fra plankravet 
for oppføring av minierenseanlegg 

 

20/452 Gbnr. 15/312 - Jonsbråtavegen 34 - Avslag på søknad om 
dispensasjon fra plankrav 

 

20/423 Gbnr. 15/11 - Finnbråtavegen 29 - Dispensasjonsvedtak for 
reguleringsbestemmelse og byggegrense 

 

21/12 Gbnr. 12/59 - Trollåsen 24 - Ferdigattest garasje  

21/02 Gbnr. 12/59 - Trollåsen 24 - Ferdigattest  

21/06 Gbnr. 12/53 - Trollåsen 8 - Ferdigattest enebolig og garasje  

21/01 Gbnr. 119/5 - Ferdigattest for oppføring av garasje  

21/18 Gbnr 95/20 - Gladbakkvegen 21 - Tillatelse til fasadeendring på 
forretningsbygg 

 

21/16 Gbnr. 11/203 - Ferdigattest for pergola  

21/08 Gbnr. 11/203 - Tillatelse til oppføring av pergola  
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PS 21/01 Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal - PlanID 303531800. Planforslag til 
sluttbehandling. 
 

19.01.2021 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Forslag foreslått av Hans Hagene, Høyre: 
 
(Tilsvarer alternativ C fra saksfremlegget) I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas 
planforslaget for detaljregulering for gbnr 96/22 - Bekkedal slik det foreligger, med de endringer som 
ble innarbeidet i rekkefølgebestemmelsene slik disse fremgår av protokollen fra vedtaket i saken i 
møte 23.6.2020. 
 
 
Votering: 
 
Forslaget fra Hans Hagene (H) ble satt opp mot alternativ A i saksfremlegget og ble vedtatt med 11 
mot 2 (MDG 1 og SV 1) stemmer. 
 
Deretter ble forslaget fra Hans Hagene (H) satt opp mot kommunedirektørens innstilling, og 
kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 8 mot 5 (FrP 1, H 3 og AP 1) stemmer.  
 
HNPM - 21/01 Innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12 vedtas alternativ B fra saksutredningen: 
Planforslaget sendes i retur til administrasjonen for ytterligere bearbeiding iht. følgende opplistede 
punkter: 

a. Det må reguleres og etableres midlertidig anleggsveg som ikke omfatter bruk av Gustav 
Granhaugs veg. 

b. Adkomst til planområdet skal skje via en ny vegløsning direkte mot Tærudvegen, ikke via 
Gustav Granhaugs veg. 

c. Dersom det likevel tillates bruk av Gustav Granhaugs veg som adkomstveg, må 
ringvegløsningen være sikret opparbeidet innen første boenhet tas i bruk innenfor 
planområdet, jf. rekkefølgekravene i det foreliggende planforslaget. 

d. Lek3 må flyttes til et område som er mer trafikksikkert og hensiktsmessig til bruk av 
lekeareal. 

e. En vesentlig større andel av planområdet bygges ut med frittliggende eneboliger. 
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PS 21/02 Utredning - eventuell sammenslåing av Kommunalteknikk og 
Eiendomsforvaltningen 
 

19.01.2021 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Votering: 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM - 21/02 Innstilling: 
 
1. Virksomhetene Kommunalteknikk og Eiendomsforvaltningen slås ikke sammen. 
2. De øvrige anbefalingene i rapporten tas til etterretning og bes fulgt opp. 
 
 
 
 

PS 21/03 Gbnr. 233/6 Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til hyttetomter 
på Mjøsstrand 
 

19.01.2021 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Henning Opaker (PP) ba om å få sin habilitet vurdert da en i partiet hans samt en tidligere kollega av 
ham har hytteeiendom i området. Opaker ble enstemmig erklært habil. 
 
Votering: 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM - 21/03 Vedtak: 
 
Vedtak i administrativ sak av 12.11.20 opprettholdes. 
 
 
 

PS 21/04 Gbnr. 82/1 - Trollerud - Søknad om deling 
 

19.01.2021 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Votering: 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM - 21/04 Vedtak: 
 
I medhold av jordlovens §§ 9 og 12 gis henholdsvis dispensasjon for omdisponering av og samtykke 
til fradeling av inntil 1400 m2 delvis bebygd og gjengrodd tidligere dyrka mark, fra eiendommen 
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Trollerud, gbnr. 82/1 mfl. i Eidsvoll. 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens §§ 2 og 14. 
Som hovedbegrunnelse for det gis at delingen er funnet forsvarlig med hensyn på jordloven. Deler av 
arealet har i lengre tid vært brukt som del av boligeiendommen. Dette skyldes delvis tomtens form 
som er relativt smal. Delingen innebærer ikke fysiske endringer i marka og det ansees ikke å være 
spesiell presedensfare ved en fradeling. 
Fradelingen godkjennes på vilkår om at tillegget skal sammenføyes med 82/5 til ett bruksnummer. 
 
 
 
 

PS 21/05 Orientering fra administrasjonen 
 

19.01.2021 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
I forrige hovedutvalgsmøte ble forslag til endelig vedtak av områderegulering for Myrer sendt tilbake 
til administrasjonen for ytterligere utredning. Det foreligger en byggesøknad innenfor planområdet. 
Administrasjonen har, på bakgrunn av at det er en pågående reguleringsprosess som omfatter 
eiendommen, sendt tiltakshaver varsel om at kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 
13-1 vurderer å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen. Tiltakshaver er gitt frist for 
uttalelse: 3.2.2021. Etter dette vil et eventuelt forslag til vedtak om å nedlegge midlertidig forbud 
mot tiltak blir behandlet i hovedutvalget. 
 
      
 
 

PS 21/06 Eventuelt 
 

19.01.2021 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Anders Klaseie (SP): 
 
Varaordfører Hege Svendsen (AP) arbeider med et digitalt frokostmøte med næringslivet 4. februar 
kl. 8.30 til 10.00 sammen med innovasjon Gardermoen. Utvalget vil bli invitert. 
 
      
 
 

PS 21/07 Orientering om fremtidig sak om grunnforhold og kartlegging av risikosoner i 
Eidsvoll kommune. Politisk bestilling. 
 

19.01.2021 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 
 
Behandling 
 
Orientering om fremtidig sak om grunnforhold og kartlegging av risikosoner i Eidsvoll kommune. 
Politisk bestilling. 
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Bakgrunn: 

Raskatastrofen i Gjerdrum har gjort sterkt inntrykk på oss. I etterkant har kommunen fått mange 
henvendelser om rasfare i Eidsvoll. Store deler av Eidsvoll ligger under marin grense og består av 
marin leire og mye landskap er kupert med bratte raviner. NVE har en nettside om kvikkleire i 
Eidsvoll. https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/viken/eidsvoll-
kommune/kvikkleirerapporter-for-eidsvoll-kommune/  NVE skriver blant annet at det mellom 2000 
og 2006 gikk flere skred i Eidsvoll. Med bakgrunn i dette har ordfører bedt om en sak om 
«grunnforhold og kartlegging av risikosoner i Eidsvoll kommune», og HNPM har blitt bedt om å 
konkretisere forespørselen noe.  

Saken ble tatt opp i møtet uten sakspapirer. Det ble gitt en muntlig innledning fra administrasjonen. 

Forslag fra Anders Klaseie (SP): 

Som svar på ønske om konkretisering oversender HNPM punktene nedenfor og ønsker at temaene 
skal være en del av den kommende saken, lista er ikke uttømmende og vi ber også administrasjonen 
om å på eget grunnlag følge opp med aktuelle tema:   

· Hva finnes av kunnskap om geologi og rasfare i Eidsvoll i dag?  

· Er det mulig å sammenstille boringer som er gjort ifbm. 
reguleringssaker, byggesaker og andre formål for å få en oversikt i 
kommunen? Kan kommunen stille krav om at slike undersøkelser 
skal rapporteres inn i databasen til NGU? 

· Kan kommunen ta initiativ til en ny kartlegging med supplerende 
prøveboringer ala den som ble gjort i 1983? Er det mulig å få støtte 
fra NVE/staten til dette? 

· Hva har gått av kjente ras de senere år, hva har vært konsekvensene og hva er gjort av 
oppfølging og læringspunkter om årsak i etterkant?  

· Hva er kommunens ansvar ved eventuelle ras-hendelser? 

· Hvilke krav stilles til utbyggere på områder under marin grense i dag og hva er hjemlet 
som minimum i lovverket? Kan kommunen stille strengere krav? Hva kan i så fall være 
aktuelt?  

· En vurdering av ROS-verktøyet og vektlegging av sannsynlighet og konsekvens for å 
bedømme risiko. Vurdere muligheter for en bedre bruk av verktøyet jmfr. leserinnlegg i 
EUB nylig fra professor i geologi ved UIO, Helge Hellevang.  

· En oversikt over byggeprosjekter som har fått tillatelse der det er geologiske 
utfordringer som ikke er ferdigstilt.  

· Dialog med BaneNOR om geologi i jernbaneutbygginga, planlagte sikringstiltak, 
erfaringer og evt. utfordringer fra anleggsperioden så langt. Presentasjon i HNPM eller 
kommunestyret?   

Votering: 

Forslaget fra Anders Klaseie (SP) ble enstemmig vedtatt. 

 
HNPM - 21/07 Vedtak: 
 
Som svar på ønske om konkretisering oversender HNPM punktene nedenfor og ønsker at temaene 
skal være en del av den kommende saken, lista er ikke uttømmende og vi ber også administrasjonen 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/viken/eidsvoll-kommune/kvikkleirerapporter-for-eidsvoll-kommune/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/viken/eidsvoll-kommune/kvikkleirerapporter-for-eidsvoll-kommune/
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om å på eget grunnlag følge opp med aktuelle tema:   

· Hva finnes av kunnskap om geologi og rasfare i Eidsvoll i dag?  

· Er det mulig å sammenstille boringer som er gjort ifbm. 
reguleringssaker, byggesaker og andre formål for å få en oversikt i 
kommunen? Kan kommunen stille krav om at slike undersøkelser 
skal rapporteres inn i databasen til NGU? 

· Kan kommunen ta initiativ til en ny kartlegging med supplerende 
prøveboringer ala den som ble gjort i 1983? Er det mulig å få støtte 
fra NVE/staten til dette? 

· Hva har gått av kjente ras de senere år, hva har vært konsekvensene og hva er gjort av 
oppfølging og læringspunkter om årsak i etterkant?  

· Hva er kommunens ansvar ved eventuelle ras-hendelser? 

· Hvilke krav stilles til utbyggere på områder under marin grense i dag og hva er hjemlet 
som minimum i lovverket? Kan kommunen stille strengere krav? Hva kan i så fall være 
aktuelt?  

· En vurdering av ROS-verktøyet og vektlegging av sannsynlighet og konsekvens for å 
bedømme risiko. Vurdere muligheter for en bedre bruk av verktøyet jmfr. leserinnlegg i 
EUB nylig fra professor i geologi ved UIO, Helge Hellevang.  

· En oversikt over byggeprosjekter som har fått tillatelse der det er geologiske 
utfordringer som ikke er ferdigstilt.  

· Dialog med BaneNOR om geologi i jernbaneutbygginga, planlagte sikringstiltak, 
erfaringer og evt. utfordringer fra anleggsperioden så langt. Presentasjon i HNPM eller 
kommunestyret?   

 
 
 

DS 20/424 Gbnr. 96/317 - Torger Bøhnsdalens veg 4 -  Tillatelse til oppføring av tilbygg 
bolig - vinterhage 
 
 
 
 

DS 21/11 Gbnr. 59/86 - Hammerstadvegen 27B - Tillatelse til oppføring av garasje 
      
 
 

DS 20/453 Gbnr. 61/62 - Vestvangvegen 3 - Ferdigattest for tomannsbolig og dobbelgarasje 
 
      
 
 

DS 20/429 Gbnr. 63/96 - Botshaugtangen 17 - Tillatelse til oppføring av servicebygg 
tilknyttet jernbanedrift 
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DS 21/14 Gbnr. 67/2 - Døli 8 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til driftsbygning 
 
 
 
 

DS 20/450 Gbnr. 76/190 - Engavegen 3 A - Ferdigattest for enebolig 
 
 
 
 

DS 21/03 Gbnr. 88/103 - Ferdigattest for garasje 
 
 
 

DS 20/462 Gbnr. 92/335 - Stærvegen 8 - Bruksendring av kjeller fra tilleggsdel til hoveddel 
 
 
 

DS 21/10 Gbnr. 61/56 - Vestvangvegen 3A - Bruksendring av kjeller fra tilleggsdel til 
hoveddel 
 
 
 

DS 20/459 Gbnr. 232/62 - Årnesvegen 25 - Omgjøring av vilkår for midlertidig dispensasjon 
gitt i vedtak av 13. mai 2020 
 
 
 

DS 21/17 Gbnr. 234/1 - Ferdigattest for driftsbygning 
 
 
 

DS 20/441 Gbnr. 238/6 - Kjerkelinna 236 - Tillatelse til sanering av renseanlegg 
 
 
 

DS 20/454 Gbnr. 92/495 - Ferdigattest - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, fra kjeller 
til boligareal - Huldertjernvegen 40 C 
 
 
 

DS 21/15 Gbnr. 92/814 - Ferdigattest for garasje/carport 
 
 
 

DS 21/13 Gbnr. 93/113 - Bjørnsrudvegen 27D - Tillatelse til oppføring av garasje 
 
 
 

DS 21/19 Gbnr. 93/153 - Vognvegen 19 - Tillatelse til oppføring av midlertidig parkeringhus 
for bobiler, campingvogner og plassering av containere 
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DS 20/446 Gbnr. 93/21 - Aksel Bråtens veg 31 - Pålegg om opphør av bruk av kjeller som 
boligareal - ileggelse av overtredelsesgebyr - varsel om tvangsmulkt 
 
 
 

DS 20/449 Gbnr. 94/192 - Martin Johansens veg 82 - Bruksendring av kjeller fra tilleggsdel 
til hoveddel 
 
 
 

DS 21/09 Gbnr. 206/64 - Trandumgutua 41 - Tillatelse til oppføring av garasje og 
dispensasjon fra LNFR 
 
 
 

DS 20/456 Gbnr. 22/60 - Holsetervegen 58 - Tillatelse til oppføring av garasje med 
dispensasjon fra byggegrense mot vei 
 
 
 

DS 20/451 Gbnr. 233/68 - Ferdigattest 
 
      
 
 

DS 21/07 Gbnr. 18/20 - Lars Tønsagers veg 29 - Ferdigattest for riving og oppføring av 
garasjer 
 
 
 

DS 20/418 Gbnr. 198/1– Skrårudvegen 1 - Tillatelse til oppføring av driftsbygning 
 
 
 

DS 21/21 Gbnr. 94/215 - Martin Johansens veg 85 - Råholt skole - Igangsettingstillatelse nr. 
1 for grunnarbeider 
 
 
 

DS 21/20 Gbnr. 94/215 - Martin Johansens veg 85 og 87 - Råholt skole - Tillatelse til riving 
av enebolig og paviljonger 
 
 
 

DS 20/455 Gbnr. 94/35 - Fuglerudvegen 1 - Tillatelse til oppføring av tilbygg enebolig 
 
 
 

DS 20/463 Gbnr. 94/576 seksjon 1 - Bekkelia 5A - Ferdigattest for garasje 
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DS 20/461 Gbnr. 94/9 - Martin Johansens veg 11 - Endring av tillatelse - oppføring av 
tilbygg til enebolig 
 
      
 
 

DS 21/05 Gbnr. 95/343 - Mor Karines veg 21 - Ferdigattest for rivning av eksisterende 
garasje og bod samt oppføring av nytt tilbygg, med heving av tak og fasadeendring 
 
      
 
 

DS 20/457 Gbnr. 95/351 - Teievegen 34 - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel 
 
 
 

DS 20/448 Gbnr. 96/406-407 - Åsplundvegen - Dispensasjon og tillatelse til oppføring av 
tak over eksisterende terrasse 
 
 
 

DS 20/460 Gbnr. 96/419 - Ladderudåsen nord - Tillatelse til oppføring av resterende 
teknisk anlegg 
 
 
 

DS 20/447 Gbnr.149/6 - Åmodthaugen - Ferdigattest for oppføring av dobbelgarasje 
 
 
 

DS 20/443 Gbnr. 10/25 - Kolbjørnbakken 25 - Tillatelse til graving og legging av 
vannledning til kum 
 
 
 

DS 20/442 Gbnr. 97/9, 42, 107 og 144 - Behandling av søknad om dispensasjon fra krav om 
sykkelparkering, opparbeiding av renovasjon og lekeplass 
 
 
 

DS 20/440 Gbnr. 10/79 og 10/80  - Nesvegen 55 - Tillatelse til fasadeendring samt 
montering av fasadeskilt 
 
 
 

DS 20/445 Gbnr. 17/257 - Prost Krags veg 36A - Riving fem bygg 
 
 
 

DS 21/04 Gbnr. 16/22 -  Sundgata 13 - Igangsettingstillatelse nr.1 for ombygging av 
eksisterende bygg, samt fasadeendring 



Side 13 av 14 

 

 
 
 

DS 20/458 Gbnr. 15/313 - Jonsbråtavegen 36 - Dispensasjon fra plankravet for oppføring 
av minierenseanlegg 
 
 
 

DS 20/452 Gbnr. 15/312 - Jonsbråtavegen 34 - Avslag på søknad om dispensasjon fra 
plankrav 
 
 
 

DS 20/423 Gbnr. 15/11 - Finnbråtavegen 29 - Dispensasjonsvedtak for 
reguleringsbestemmelse og byggegrense 
 
      
 
 

DS 21/12 Gbnr. 12/59 - Trollåsen 24 - Ferdigattest garasje 
 
      
 
 

DS 21/02 Gbnr. 12/59 - Trollåsen 24 - Ferdigattest 
 
 
 
 
 

DS 21/06 Gbnr. 12/53 - Trollåsen 8 - Ferdigattest enebolig og garasje 
 
 
 
 
 

DS 21/01 Gbnr. 119/5 - Ferdigattest for oppføring av garasje 
 
      
 
 

DS 21/18 Gbnr 95/20 - Gladbakkvegen 21 - Tillatelse til fasadeendring på forretningsbygg 
 
      
 
 

DS 21/16 Gbnr. 11/203 - Ferdigattest for pergola 
 
 
 
 
 

DS 21/08 Gbnr. 11/203 - Tillatelse til oppføring av pergola 
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