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1. SAMMENDRAG
Planforslaget omfatter to bebygde og to ubebygde eiendommer. Detaljreguleringen åpner for å
bygge ut to etasjes boligblokker med garasjekjeller på de to ubebygde eiendommene.

Søknad om rammetillatelse for leilighetsbygg følger detaljplanen, jfr. Lov om planlegging og
byggesaksbehandling $ 1-7 og § 12-15. Planlagt oppstart bygging er snarest mulig etter at
detaljplanen er vedtatt, helst høsten 2013.

2. NØKKELOPPLYSNINGER
Sted
Gardsnavn/adresse
Gårdsnr./bruksnr.
Gjeldende planstatus (regulerings-/komune(de)pl.)

Forslagstiller
Grunneiere (sentrale)
Plankonsulent

Ny plans hovedformål
Planområdets areal i daa
Grad av utnytting
Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA)
Aktuelle problemstillinger (stoy, byggehoyder, o. I.)
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)
Konsekvensutredningsplikt (g/n)

Kunngjoring oppstart, dato
Fullstendig planforslag mottatt, dato
Informasjonsmøte avholeit.

As sentrum syd
Hogstvetveien 29-51( oddetall)
54/63, 54/340, 54/342, 54/343, 54/349.
Regulert

Bolig og Eiendomsutvikling as
Bolig og Eiendomsutvikling as
Sted helhet arkitektur shark.as

Bolig, lavblokk
18 da
%BYA= 25 % og 35 %
48 boenheter
Stoy  fra  jernbane, grunnforhold
Nei
Nei

19.01.13

Infomøte 01.03.12, oppstartsmote 20.12.12

3. BAKGRUNNFORPLANARBEIDET
Bakgrunn
Forslagstiller har ervervet to eiendommer i Hogstvetveien (54/63 og 54/342) for å bygge boliger
for utleie. Disse to eiendommene er pa til sammen ca. 9,5 da og ligger mellom jernbanen og
Hogstvetveien. For  å  kunne bygge boliger i dette området må arealet i henhold til
kommuneplanens § 5 reguleres på nytt. Gjeldene reguleringsplan fra 1987 og 1988 tar ikke
hensyn til at jernbanesporet er flyttet, slik at det er en fordel at arealet blir omregulert.

Planen vil etter onske fra As kommunes planavdeling ogsa inkludere ca. 8,5 da som best@r av
eiendommene gnr/bnr 54/340 og 54/343, veiareal i Hogstvetveien, og 54/349 som er veiareal for
gang- og sykkelvei i syd. I disse omradene vil planen kun være en teknisk oppdatering som ikke
medfører endringer i forhold til dagens status,

Intens'onen med lanforsla ct
Området ønskes å bebygges med leilighetsbygg med 2- 3- og 4-roms boliger, eler ca. 50 % av
boligene vil imøtekomme kravene til universell utforming. Arealet mot jernbanen i vest tenkes
benyttet til felles grøntareal for boligene, med mulighet for  å  dyrke nyttevekster så vel som felles
uteoppholdsareal.
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4. PLANPROSESSEN
Det har vrt avholdt to moter med As kommunes planavdeling. Et introduksjonsmote 01.03.12
og et oppstartsmote 20.12.12.

Da planarbeidet er i samsvar med overordnede planer og planområde ligger i allerede bebygget
boligområde med eksisterende infrastruktur, har kommunens planavdeling kommet frem til at det
ikke er nødvendig å legge frem planspørsmålet til politisk behandling, jfr. referat fra møte
01.03.12.

Plankonsulent har i samråd med reguleringsavdelingen i As kommune konkludert at planen ikke
faller inn under vilkårene for krav om konsekvensutredning, jfr. referat fra oppstartsmøte
20.12.12.

Det ble varslet oppstart av planarbeid ved annonse i stlandets blad 19.01.13 og kunngjoring pa
As kommunes hjemmeside 17.01.13. Berorte parter og naboer/grunneiere ble varslet med brev
17.01.03, i tillegg ble de nærmeste naboene varslet med ct eget brev fra utbygger om den
planlagte prosessen 16.01.13.

Det er invitert til et informasjonsmøte for beboerne 29. april 2013.

5.  GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER
Overordnede laner
Planområdet er vist som område for nåværende vei/bane og nåværende boliger på kommuneplan
for Ås vedtatt 06.04.2011. Kommuneplanens målsetting for boligutbygging er at ny
boligutbygging kanaliseres til As sentralområde og at man fortetter/transformerer eksisterende
byggeområder før jordbruksareal omdisponeres. Det er også ønske om varierte boligtyper
innenfor boligomradene og fortetting i Asgard skolekrets.

Kommuneplanen har en egen bestemmelse om utbygging i Ås tettsted (§5) med retningslinjer om
at det skal søkes etablert flermannsboliger, gode uteoppholdsareal, parkering for bil og sykkel i
fellesanlegg, tilrettelegging av universelt utformet parkering og ladeplasser for el-biler.
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Kommuneplanen har i tillegg til generelle bestemmelser om utbygging mht universell utforming,
natur, estetikk, støy, byggegrense mot vei og bane. Vedlagte forslag til detaljplanen holder seg til
kommuneplanens rammer, beskrevet under de respektive punktene i beskrivelsen av
planforslaget.

Re ulerin s laner

Gjeldende regulering
Omradet som søkes omregulert er delvis regulert til frittliggende småhusbebyggelse og delvis
regulert til jernbaneformål på følgende planer:
«Reguleringsplan for del av Hogstvetveien med tilliggende boligområder», vedtatt 17.6.1987.
«Reguleringsplan for AKSO, omrade for boliger- gang- sykkelvei mm.», vedtatt 31.8.1988.
«Reguleringsplan for Østfoldbanen strelmingen Ås stasjon til Vestby grense», vedtatt 9.4.1991.
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Reguleringsplan for
Østfoldbanen,
09.04.1991

Reguleringsplan for
Hogstvetveien, 17.06.1987
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Eksisterende regulering

Eksisterende reguleringer viser planområdet med areal til veiformål, bane og frittliggende
boliger. Den delen av arealet regulert til baneformål som ligger innenfor eiendomsgrensene til de
private oppsitterne i Hogstvetveien kan nå omdisponeres til boligformål etter at jernbanesporet er
flyttet lenger mot vest, jfr. grensen for byggeområdet for boliger i kommuneplanen.

Definisjon av utnyttelse i byggeområde regulert til boliger i 1987 og 1988 er 15 % bebygd areal
på nettoareal ved 2 etasjes bygg, Da kommer garasje på inntil 36 m? i tillegg. Det nordre området
er regulert til frittliggende eneboliger mens det søndre er regulert til frittliggende boliger. Begge
har krav til saltak med min 22° helning, maks høyde på gesims på 6 111og møne 9 m fra laveste
terreng.
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRADET (DAGENS SITUASJON)
Beliggenhet
Planområdet, inkludert de ubebygde eiendommene i Hogstvetveien 31 og 45, ligger ca. 1 km syd
for As stasjon/sentrum, i utkanten av Åsgård skolekrets. Eiendommene ligger i et eksisterende
boligmmåde bestående av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus i 2-3 etasjer. Eiendommene
grenser til jernbanen i vest og Hogstvetveien i øst.

Avgrensning
Planområdet avgrenses i nord av eiendomsgrensen mellom utbyggers eiendom og naboeiendom
som ikke skal utbygges. I øst avgrenses planen av eiendomsgrensen mot Hogstvetvcien nord for
krysset med Grunnfjellsveien og mot eksisterende naboregulering i senter vei syd for hysset. I
syd inkluderes eksisterende gang- sykkelvei og i vest avgrenses planen av grense for
byggeområde i kommuneplanen. Dette innebærer at eksisterende gangvei og tomannsboliger
innenfor planområdet blir regulert på nytt etter ønske fra Ås kommunes planavdeling.

Tilstøtende arealers bruk/status
Arealet på andre siden av jernbanen er regulert til industri, men er foreløpig ikke utbygget.
Lenger frajernbanen, men godt synlig fra planområdet, ligger det mange ulike typer bygg,
inkludert lavblokker med flate tak.

Arealet langs Hogstvetveien er regulert til boligformål, kommunalteknisk formål og
friluftsområde. På arealet regulert til boligformål er det nord for krysset med Grunnfjellsveien i
hovedsak eneboliger. På motsatt side av Hogstvetveien ligger Sollia borettslag med lavblokker og
rekkehus i to etasjer.

I E il1 ; 7

»

På den andre siden av Hogstvetveien ligger boligene høyere i terrenget, her Sollia borettslag.

1iy

;

Eksisterende beb else
Området er preget av boliger fra 1990 tallet. Tidligere bebyggelse på gnr. 54 bnr. 63 er revet, gnr.
54 bnr. 342 er ubcbygget. Byggene på de andre eiendommene innenfor reguleringsplanen består
av like tomannsboliger i to etasjer med tilhørende garasjer. Reguleringsplanen tillater at parkering
og garasjer legges utenfor byggegrensen mot Hogstvetveien, inntil 1,5 m fra tomtegrense mot vei.
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Byggene innenfor reguleringsplanen består av like tomannsboliger med tilhorende garasjer.
Området som skal bygges ut ligger på hver side av byggene på bildet.

To o rafi/landska Jstrekk
Hogstvetveien og jernbanelinjen ligger tilnærmet flatt i bunnen av et nor-syd gående drag. På
hver side stiger terrenget. Selve planområdet ligger mellom jernbanen og veien på en mindre
terrengheving 5-6 m over nivået på veien.

De eksisterende boligene innenfor planområdet er lagt inn i terrenget slik at de har adkomst på
nivå med Hogstvetveien.
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k- G,j""
---+ ···_·_· -·· -·-
Gtense

Hogs!vetvelen

Tverrsnittet gjennom tomten i Hogstvetveien 31 vise/' prinsippet for topografien i hele
planområdet.

Solforhold
Det åpne landskapet, forsterket av vei og jernbane, gir svert gode solforhold i hele planområdet.

Ve etas· on d relivo andre naturforhold
I følge kommunens kart er det ikke registrert biologisk mangfold/naturtyper av verdi innenfor
planomradet eller tilstøtende arealer. De ubebygde tomtene har lite eksisterende vegetasjon i
området mot jernbanen. Forøvrig er det mindre skogholt med tett gran, og noe bjørk i
eiendomsgrensene.

Området har ikke randsone til vann eller avrenning til vannforekomst.

Grønne interesser
Planområdet ligger 850 m fra Asvideregående skole med tilhørende ballplasser og idrettsanlegg.
Det er gang/sykkelvei pa hver side av jernbanen til idrettsanleggene på AsVGS og ved UMB.

Det er hverken turstier eller skiløyper innenfor omradet. Hogstvetveien er en del av det lokale
sykkelveinettet. Nermeste skiloype starter ved As VGS,

De ubebygde områdene innenfor planen blir ikke benyttet av barn og unge i dag.

Kulturminneverdier
Det er ingen kjente kulturminneverdier innenfor planområdet som er regulert i dag, Registrering
av fornminner vil bli foretatt i løpet av mai 2013.
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Vei o trafikkforhold
Hogstvetveien, Fv. 55, har god kapasitet og gang/sykkelvei frem til krysset med
Grunnfjellsveien, og deretter fortau langs planområdet frem til gangveien i syd. I tillegg er det
gang- sykkelvei på andre siden av jernbanen, knyttet til Hogstvetveien med gangvei og planfri
kryssing av jernbanen lengst syd i planområdet.

I rammeplan for avkjorsler er det definert streng holdning til avkjorsler langs Hogstvetveien.

Støy
Området grenser tiljernbanen i vest. Jernbanen ligger lavere enn de ubebygde tomtene, bak en
voll, slik at tomtene er relativt skjermet for stoy. Det er laget en egen stoyrapport.

Offentli kommunikas on/ kollektivdeknin
Det er god tilgang til offentlig transport, med ca. 1 km til As stasjon, palett fremkommelig
gangveier i flatt terreng. Det er tog til Moss og Oslo, og buss til Drøbak, Ski og Oslo.

Vann og avlop
Det ligger vann og avløpsnett i Hogstvetveien. Dette har god kapasitet for tilknytning av flere
boliger.

Privat o offentli servicetilbud
Planområdet ligger ca. 1 km fra Ås sentrum med handel og offentlig/privat tjenesteyting.

Nærmeste barnehage er Moerlia som ligger 500 munna på gangvei, barneskolen Åsgård skole
ligger 1200 m unna, ungdomsskolen 2100 m unna og videregående skole 850 m.

Risiko o sårbarhet
Det er laget en egen risiko og sårbarhetsanalyse, støyvurdering og geoteknisk rapport. Det er støy
frajernbanen, som må tas hensyn til ved prosjektering av nye bygg.

Området kan være utsatt for kuldedrag og vind langs jernbane og Hogstvetveien.

Det foreligger ikke grunnforurensinger, men arealet kan være raclonutsatt da det er målt en
forekomst med 200-400 Bq/m? rett syd fr området.

Privatrettsli e bindin er
Det er regulert fellesavkjorsler. Utover dette foreligger det ikke privatrettslige bindinger p@
arealene.

7.  UTREDNINGER IHHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER
Ikke aktuelt.

8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Innledning
Planen beholder dagens bruk til boligformål, og tillater oppføring av lavblokker pade ubebygde
tomtene mens eksisterende bebyggelse forblir slik den er i dag. Det reguleres en byggegrense på
30 m mot jernbanen og legges til rette for at det kan bygges støyskjenn i dette området slik at det
kan fungere som uteoppholdsareal.
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Re ulerin sformål

Arealtabell

§12-5. Nr. 1- Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (2)

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (2)
Sum areal denne kategori:

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Annen veggrunn - grøntareal (3)

Gang-/sykkelveg

Kjoreveg (2)

Sum areal denne kategori:

Areal (daa)

8,6

6,4

15,9

Areal (daa)

0,4

0,2

0,5

2

Totalt alle kategorier: 17,9

Beregning av BYA inkluderer parkeringsareal men ikke garasje med uteoppholdsareal p taket.

Byggefonnål
De ubebygde tomtene reguleres til lavblokk mens de bebygde eiendommene reguleres til
frittliggende småhusbebyggelse.

Maks tillatt BY A i lavblokkomradene er 35 %. I områdene med eksisterende frittliggende
småhusbebyggelse er BYA ut fra kartverket nesten 22 % i dag, vi foreslår her BYA =25 % i
samsvar med kommuneplanens standard bestemmelser.

-: efih
51 · '47.49 45 4. ' 3739 35·· 33 .31. · · 29 27 25·

Oppriss fa Hogsfvetvelen

Oppriss av fasader mot Hogstvetveien. De rammesøkte nybyggene i nr. 29, 31, 33, 35 og 4Ser
smale mot veien og har garasjer delvis under terreng

Eksisterende boliger har saltak med møneretning parallelt medjernbanen og Hogstvetveien. De
foreslåtte lavblokkene ligger vinkelrett på Hogstvetveien av hensyn til adkomst, utnyttelse og
klima, slik at det er en estetisk fordel at disse får flate tak. Sammen med den smale
bygningskroppen gir de flate takene samme dimensjon mot Hogstvetveien som ele eksisterende
boligene, noe som gir området et ryddig uttrykk og medfører at de nye lavblokkene innpasses i
området.

Byggehøyden for de eksisterende boligene settes lik standard bestemmelsen i kommuneplanen til
maksimal gesimshøyde 6,5 m og monehoyde 9,5 m fra laveste planert terreng, Dette er 0,5 rn
høyere eim i eksisterende plan, i prinsippet en tilpasning til ele økte kravene til isolasjon i teknisk
forskrift TEK-IO.
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Byggehøyde på lavblokkene ligger innenfor standard høydebeste1runelser i plan og
bygningslovens § 29-4, med gesimshøyde 8 111fra gjennomsnittlig ferdig planert teffeng. På de
høyeste fasadene over garasjene blir dette ca. 10,7 m fra laveste ferdige planerte terreng. Dette
åpner for 2 etasjer+ garasjekjeller. Maksimal mønehøyde er ikke aktuelt på det planlagte
prosjektet som har slake pulttak, men legges 1 m hoyere i samsvar med 829-4 første ledd.

Byggegrenser er tilpasset jernbane, V A ledninger og vei. Mellom boligtomtene er byggegrensen
på standard 4 111fra eiendomsgrense. Bestemmelsene gir mulighet for å bygge anlegg under
terreng og hageanlegg som f.eks. ramper og trapper i terreng utenfor byggegrensene inntil 1,5 m
fra nabogrense. Disse anleggene vil hverken være et brannteknisk problem eller stikke så langt
opp at de er til ulempe for naboen. Parkering på teITeng tillates delvis utenfor byggegrense mot
offentlig vei, slik som i dagens regulering.

f"

s

' »i';sea.v
Aksonometri av planområdet sett fra sydost. De eiendommene som skal bygge ut er vist med
mørkere grønnjctrge på terrenget med illustrasjonsprosjektet integnet.

Barn o un e lek/uteo holdsareal
Bestemmelsene sier at det skal være felles uteoppholdsareal (MUA) på minimrnn 25 m 2 pr. bolig,
skjermet for støy og med universell utforming. Dette er bilfrie arealer på terreng inkl ramper og
svalganger men uten private uteplasser.

Det er et stort grøntareal og stor lekeplass på ca. 2 da, som ligger vest for byggene i nr. 29-35.
Dette arealet er ikke bebygget da det er 30 meters byggegrense langs jernbanen og kan benyttes
til mange typeruteopphold, lek, ballspill, dyrlming av frukt/ber ete. Adkomst til dette arealet har
en stigning på 1:10.

Vedlagte utomhusplan viser intensjonen om hvordan arealene kan benyttes.
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Universell utformin
Det er lagt inn bestemmelse om at minst 50 % av boligene skal vaere universelt utformet. Det
vedlagte prosjektet har løst dette ved at a11e boligene på hovedplanet, samt noen boliger i 2 etasje
har trinnfrie adkomster (heis). Dette utgjør 66 % av boligene i hele prosjektet. For øvrige boliger
i 2. etasje er det vist mulig plassering av løfteplattformer om det skulle bli behov for det.

Parkerin / aras'e r
Eiendommene har adkomst fra Hogstvetveien som er en offentlig opparbeidet kjørevei med
gang/sykkelvei og fortau på vestsiden. Avkjørslene ligger på rette strekninger og er derfor
oversiktlige. Adkomsten/avkjørsel til nr. 29-35 er flat mens adkomst til nr. 45 har en stigning på
ca. 1: 10.

Reguleringsbestemmelsene sier at det skal opparbeides 1 p-plass pr. bolig i garasje eller pa
ten-eng. 5 % av plassene skal tilrettelegges for HC parkering.

Illustrasjonsprosjektet har sykkelparkering på terreng med 1,5 plasser pr. bolig. I tillegg er elet
planlagt private sportsboder og noe felles bodareal i forbindelse med hovedinnganger, disse kan
benyttes til parkering av barnevogner/rullestoler etc.

Trafikkareal
Planforslaget inneholder kun eksisterende trafikkareal, det vil si felles avkjørsel, kjørevei,
gangvei og fortau. Interne adkomstveier på de ulike tomtene legges på areal regulert til
boligformål.

Støytiltak
I og med at eiendommene grenser til jernbanen i vest, er håndteringen av støy viktig. Det er
utarbeidet en støyrapport av Brekke & Strand akustikk as. En viktig forutsetning for at
boligområde skal bli godt stoymessig, er at det etableres en støyskjerm motjernbanen. Etter at
støyskjerm er på plass vil eiendommen tilfredsstille kravene til støy for brukbare utearealer på
hele tomten. Krav til støy på fasade utenfor soverom er noe strengere, reguleringsbestemmelsene
sier derfor at man må plassere flest mulig soverom og minimum ett soverom pr. leilighet, i støyfri
sone,

Avfallshandterin /mil' ostas'on
Det tilrettelegges for nedgravde avfallscontainere på områder regulert til lavblokk. Disse er vist
på illustrasjonsplanen, containerne er tilgjengelige med liten lastebil.

Risiko o sårbarhet
Det er foretatt geotekniske undersøkelser for  å  vurdere hvilken type fundamentering som må
benyttes for å unngå setningsskader, det er ikke fare for flom eller ras i området.

Samtlige boliger må skjennes mot Radon da det er fonnet noe forhøyede verdier av radonstråling
rett syd for området

9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
Overordnede laner o vedtak
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens bestemmelser og ønsket om fortetting i
sentrumsområdet i Ås.
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Eksisterende re ulerin s laner
Planforslaget erstatter deler av tre reguleringsplaner. Høyde og utnyttelse i forslaget er tilpasset
det som faktisk er bygget på de to eiendommene som er bebygget i dag. De planlagte lavblokkene
vil bli noe hoyere enn dagens regulering tilsier, dette er tilpasset nye tekniske forskrifter (krav til
isolasjon i tak) og kommuneplanens overordnede ønske om fortetting og variasjon i boligtilbudet
i dette omrdet.

Estetikk
De nye byggene som planen åpner for vil ikke påvirke opplevelsen av landskapet eller
tilgrensende bebygde områder, da de er relativt lave og har de korte fasadene mot tog og vei.

Byggene på illustrasjonsprosjektet minner om lavblokkene på motsatt side av jernbanen og
byggene i As sentrum. De har et uttrykk tilpasset dagens arkitektur og tekniske forskrifter,
samtidig som høyde og avstand til vei gjør at det blir en helhet i linjen langs Hogstvetveien.

Konsekvenser for nabo ber
Naboer blir pga terrenget lite berørte av utbyggingen. Naboene i Hogstvetveien 41 vil bli mest
berørt, da de vil få en blokk liggende på tvers syd for deres eiendom. Solstudien viser at de nye
byggene ikke vil skygge for naboeiendommene om sommeren, men i vinterhalvåret vil det bli
mer skygge på Hogstvetveien 41 b enn det er i dag.

Ettersom det ved utbygging av eiendommene i planomrdet ble fjernet en del masser og byggene
lagt inn i terrenget, vil det uansett type utbygging pade gjenstRende eiendommene bli innsyn til
de lavereliggende naboene. Dette er noe som m& ha vert klart allerede da byggene ble plassert pa
denne måten.

Støyforholdene vil bli forbedret ved at det settes opp en støyskjerm mot jernbanen, denne vil også
skjenne deler av nabobebyggelsen og deres uteomrader.

Trafikk- o arkerin sforhold
Avkjørsler til Hogstvetveien vil være der hvor ele er regulert på tidligere reguleringsplan.

Utbyggingen vil medføre en liten økning i ADTi Hogstvetveien, men nærheten til
jernbanestasjonen og Ås sentrum med et bredt varetilbud medfører at antallet turer som genereres
blir ganske lavt pr. bolig.

Kulturminner
Ingen kjent konsekvens. Dette er allerede et regulert byggeområde uten kjente fornminner, det vil
i tillegg bli foretatt arkeologisk registrering før 2. gangs behandling av planen.

Friluftsaktivitet naturområder barn o un es interesser i nermil oet
Ingen konsekvens

Privat o offentli e servicetilbud
Det er tilstrekkelig skolekapasitet i omradet, to alternative gang- og sykkelveier til skoler og
barnehage.
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Risikoo sarbarhet
Ved plassering av byggene på tvers av terrenget vil vinddraget langs jernbane og 1-logstvctveien
bli bremset slik at det blir bedre mikroklimatiske forhold både innenfor planmmådet og nord for
dette.

Infrastruktur vei/vann/avlo el-anle etc.
Det må etableres to nye brannkummer i Hogstvetveien. Dette utføres av utbygger i samarbeid
med VA- avdelingen i Ås kommune.

Konsekvenser for nerin sinteresser
Ingen konsekvens

Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen økonomisk eller juridisk konsekvens. Kommunen får tilgang på flere universelt utformede
utleieboliger.

10. MEDVIRKNING
Det avholdes informasjonsmøte for naboer innen utgangen av april 2013. Merknader og
kommentarer til merknader er behandlet i eget vedlegg. Alle merknader er tatt hensyn til i
planforslaget og illustrasjonsprosjektet.

11.FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR
Planforslaget er helt i tråd med kommunens intensjoner for utbygging slik de er beskrevet i
kommuneplanen.

Oppegård 16.04.13
Kari Sivertsen Jannicken Throndsen
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