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R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl. 
 
Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 16/02717-23 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og plan 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-312 Solbergveien 1 m.fl., 
som vist på kart datert 18.10.2019 og bestemmelser datert 25.10.2019. 
 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse 
med følgende endringer: 

- Plankartet oppdateres slik at internveien rundt BKS1, som vist på 
illustrasjonsplan datert 21.08.2019, inngår i kartet som veiformål. 

- Utnyttelsesgrad for BKS1 reduseres til 30% BYA 
- Før det gis igangsettingstillatelse skal tilstrekkelig kapasitet på 

vannledningsnettet mellom vanntårnet på Bollerudåsen og Solbergveien være 
sikret opparbeidet. 

 
Ås, 25.10.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang,  07.11.2019 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og plan, annen gang 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 18.10.2019 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 25.10.2019 
3. Planbeskrivelse, datert 29.08.2019 
4. Tegningshefte vei, datert 30.08.2019 
5. Landskapsmessige analyser/fjernvirkning, datert 23.08.2019  
6. Støyutredning, datert 28.08.2019 
7. Illustrasjonsprosjekt 
8. Naturmiljø, datert 16.03.2018 
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9. Geoteknisk Rapport, datert 16.03.2018 
10. Illustrasjonsplan, datert 28.06.19 
11. Registreringsrapport Kulturminner, datert 17.01.2018 
 
12. ROS analyse, datert  22.08.2019 
13. VA-rammeplan, datert 30.08.19 
14. Merknader samlet 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Planforslaget tilrettelegger for bygging av opptil 75 nye boliger i form av lavblokker og 
rekkehus, med felles lekeplass og parkering i kjeller. Planområdet er ca. 16 daa stort, 
og omfatter den østre delen av gnr. 102 bnr. 1. Området er i dag et jordbruksareal, 
men har ikke vært benyttet som dyrket mark siden 2016. Den sør-vestlige delen har 
vært i bruk som midlertidig riggområde for utbygging av Nordbyveien. Planforslaget 
er i tråd med arealformålet i gjeldende kommuneplan for Ås. Hoveddelen av 
planområdet er uregulert. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS, på vegne av Follohus Eiendom AS.  
 
I kommunens boligprogram er området beregnet for om lag 65 nye boliger. 
 
Rådmannen anbefaler at internveien rundt felt BKS1 tas inn i plankartet som 
veiformål før saken sendes på offentlig ettersyn, slik at kartet i større grad gjenspeiler 
intensjonen i planforslaget. Dette vil i praksis redusere utnyttelsen i felt BKS1, fordi 
arealet som reguleres til boligbebyggelse blir mindre. Rådmannen foreslår i tillegg at 
utnyttelsesgraden for BKS1 reduseres, slik at maks 30 % av tomtearealet kan 
bebygges (30% BYA). 
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Figur 1. Utsnitt fra kommuneplan for Ås 2015-2027, med varslet planavgrensning. (Bilde fra planbeskrivelsen.) 

 
Figur 2. Flybilde av planområdet, med planavgrensning markert i gult. (Bilde fra planbeskrivelsen) 
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Beskrivelse av planområdet: 
Beliggenhet 
Planområdet ligger på Solberg, ca. 2,2 km vest for Ski stasjon. Området er avgrenset 
av fylkesvei 35 Nordbyveien i sør, boligområder i nord og øst, og et jordbruksområde 
i vest.  
 
Adkomst og trafikk 
Planområdet har bussforbindelse fra holdeplassen Granheimtunet i Nordbyveien, 
med åtte avganger i timen til Vinterbro og Tusenfryd, og åtte avganger i timen til Ski i 
rush. Bussene har 5 minutters reisetid til Ski stasjon, hvor det går tog til Oslo med 
høy frekvens. 
 
Adkomsten til planområdet med bil er fra Nordbyveien, via rundkjøring til 
Solbergveien. Nordbyveien er nylig oppgradert med tosidig fortau, sykkelfelt og 
rundkjøringer. Det er registret en ÅDT på 8260 i Nordbyveien vest for planområdet 
og 10 865 i Nordbyveien øst for planområdet. Planområdet er utsatt for støy og 
luftforurensning fra Nordbyveien. 
 
Vest for planområdet ligger Solbergveien, som er en privat vei, og i øst ligger 
Skovlyveien, som er kommunal. 
 
Nærmiljø og landskap 
Planområdet ligger på en slak rygg med terrengfall mot nord, vest og sør. 
I syd stiger terrenget fra planområdet opp mot Nordbyveien og Skovlyveien. 
Planområdet grenser til et veletablert eneboligområde med private hager i øst. 
 
Planområdet er registret som fulldyrket og overflatedyrket jord. Den sørlige delen av 
planområdet ble i 2016 tatt i bruk som midlertidig anleggsområde ved utbygging av 
Nordbyveien, og er i etterkant ikke tilbakeført til jordbruksareal på grunn av den 
planlagte boligutbyggingen. Planområdet har ikke vært benyttet som dyrket mark 
siden dette. 
 
Natur 
Det er laget en rapport som vurderer naturmiljø i planområdet, vedlegg 8. Det er ikke 
funnet viktige naturverdier innenfor planområdet. Det er ikke observert eller kjent at 
forvaltningsmessig viktige fuglearter bruker influensområdet. Det har inntil nylig vært 
en lokalt viktig trekkvei nord/sør for elg i området, men utbygginger i nærområdet 
samt tung infrastruktur med veier medfører at trekkveien i liten grad fungerer.  
 
Grunnforhold 
Geoteknisk rapport er vedlagt planforslaget, vedlegg 9. Rapporten konkluderer med 
at tiltak i planområdet kan planlegges og gjennomføres med tilfredsstillende 
områdestabilitet. Løsmassene i planområdet består av marine sedimenter (leire) med 
stedvis faste og grove lag. Det er ikke funnet kvikkleire eller materiale med 
sprøbruddegenskaper. Det er relativt grunt til berg og faste lag i undersøkte punkt. 
Det er ikke fare for skred.  
 
Kulturminner 
Det er funnet to kokegroper i området, som er frigitt i forbindelse med tidligere 
regulering, eller i forbindelse med registrering av kulturminner i 2017. Et areal 220 m 



Ås kommune 

16/02717-23 Side 5 av 10 

nordvest for planområdet er definert som kulturlandskap med lokal verdi. Rett vest for 
planområdet ligger det eldre gårdstunet på Østre Solberg gård, med fire SEFRAK-
registrerte bygninger.  
 
Sosial infrastruktur 
Solberg skole (1.-7. trinn) er nylig utbygget for to paralleller, med mulighet for 
utvidelse til fireparallell. Det er tre barnehager i nærheten av planforslaget.  
Nordbytunet ungdomsskole er nærmeste ungdomsskole og ligger ca. 3 km fra 
planområdet.  
 
Beskrivelse av planforslaget: 
Arealbruk 
Planen avgrenses av Skovlyveien i sørøst, fv. 35 Nordbyveien i sør, 
eiendomsgrenser til dagens eneboligbebyggelse i nord og øst, og Solbergveien i 
vest.  
 
Planforslaget innebærer nedbygging av 16 daa jordbruksareal som tidligere har vært 
fulldyrka. 
 
Bebyggelse og anlegg 
Området et delt opp i tre byggefelt. I de to nordligste feltene (BKS1-2) kan det 
etableres konsentrert småhusbebyggelse opp til to etasjer, herunder rekkehus, 
kjedeboliger og flerfamilieboliger. Langs Nordbyveien i syd kan det etableres 
lavblokker i fire etasjer med parkering under terreng. Planområdet skal også 
inneholde et lekeareal på ca. 1 daa, samt interne veier i form av gatetun, felles 
avkjørsel og privat adkomst innenfor byggeområder for boliger.  
 
I planforslaget foreslås det at 35 % av tomtearealet kan bebygges (35% BYA). 
Parkeringsanlegg under terreng medregnes ikke i %BYA. Maksimal høyde for tak på 
blokkene er kote 159-162, som tilsvarer 4 etg. 
 
Uterom 
Størrelse på utearealene er fastsatt i bestemmelsene. For rekkehusene skal det 
være minst 100 m2 uteareal, inkludert takterrasser. Uteareal per 
boenhet i lavblokkene skal være minst 20 m2, inkludert balkong. For at areal på 
balkong eller terrasser skal kunne medregnes må disse være på 15 m2 eller større. 
 
En felles lekeplass på ca 1 daa er vist i plankartet. 
 
Trafikk og atkomst 
Rekkehusene langs Solbergveien får atkomst direkte fra Solbergveien. Rekkehusene 
mot eksisterende bebyggelse i vest får adkomst via en felles avkjørsel fra 
Solbergveien og inn på feltet. Adkomst til eksisterende boliger langs denne veien er 
sikret i plankart og bestemmelser. 
 
Solbergveien må legges om for å unngå konflikt med bryggerhuset på Østre Solberg. 
Solbergveien er planlagt med bredde på 6 meter. Interne veier har varierende 
bredde, maksimum 6 meter, minimum 4 meter. Internvei øst på felt BKS1 ligger 
innenfor byggeområdet, og er ikke regulert i tiltakshavers forslag til plankart. 
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Planforslaget kobler seg mot fortau langs Nordbyveien, og det er vist i plankartet at 
fortauet skal forlenges både inn i Skovlyveien og inn i Solbergveien. Teknisk plan for 
de delene av planområdet som berører fv. 35 Nordbyveien skal godkjennes av 
Statens vegvesen.  
 
Internt i planområdet er det planlagt en gang- og sykkelvei som betjener 
inngangssonene i blokkbebyggelsen. Denne internveien er ikke regulert, men skal 
detaljeres i byggesaken, og skal være dimensjonert slik at den kan benyttes av 
brannbil. Det skal også være en brannadkomst på sydsiden av blokkbebyggelsen 
med innkjøring via Skovlyveien og gatetunet, som i tillegg kan benyttes av gående og 
syklende. Atkomstene er vist på side 29 i planbeskrivelsen.  
 
Parkering 
Det tillates opparbeidet 10 parkeringsplasser innenfor gatetunet (SGT) for 
småhusbebyggelsen i felt BKS2. I BKS1 vil parkering etableres i tilknytning til 
boligen. Blokkbebyggelsen i felt B har parkering i kjeller med atkomst fra 
Solbergveien.  
 
Forslag til reguleringsbestemmelser legger opp til maks 1 parkeringsplass pr boenhet 
med 1-2 rom, maks 1,75 pr. boenhet i større leiligheter, og maks 2 plasser per 
boenhet i rekkehus/kjedet enebolig. Det legges opp til sykkelparkering under tak, 
minimum 1,5 pr boenhet med 1-2 rom og minimum 2 pr boenhet i større leiligheter og 
hus. 
 
Støy 
Planområdet er utsatt for støy fra Nordbyveien. Rød og gul støysone er vist som 
hensynssoner i plankartet. I samsvar med kommuneplanen tillates ikke bygg med 
rom for varig opphold eller uteoppholdsarealer i rød støysone. Det skal etableres 
støyskjerming i fasadene på bygg langs Nordbyveien. Lavblokkene vil virke 
støydempende for felles lekeplass og ny rekkehusbebyggelsen bak. Mot 
Nordbyveien kan tilfredsstillende støynivå på private utearealer ivaretas av 
innglassede terrasser/balkonger. 
 
Overvann 
Overvannet håndteres slik at avrenning fra tette flater samles opp og fordrøyes, før 
det ledes til kommunalt overvannsnett. En del av overvannet planlegges fordrøyd i 
regnbed jfr. utkast til illustrasjonsplan. Øvrig fordrøyningsbehov må det tilrettelegges 
for ved infiltrasjonsmagasin. Området inn mot Nordbyveien skal fylles opp og 
overvannet fra dette området foreslås ivaretatt i regnbed. Overvann fra fortauet langs 
Nordbyveien ledes i dag til overvannsanlegget i veien, og oppfyllingen vil ikke endre 
dette.  
 
Tilpasning til omkringliggende områder 
Planforslaget vil gi liten fjernvirkning på grunn av terreng og omkringliggende 
bebyggelse som skjermer utbyggingsområdet. Byggene som grenser til 
kulturlandskapet og småhusbebyggelsen nord i planområdet skal bygges med 
maksimalt 2 etasjer, for å tilpasses høydene på tilgrensende bebyggelse, og 
redusere synligheten fra kulturlandskapet. Planforslaget gir nærvirkning for 
eksisterende småhusbebyggelse i nord og vest, Østre Solberg gård og 
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Granheimtunet. Småhusbebyggelsen i nord og øst vil få begrenset dagens utsikt 
over kulturlandskapet.  
 
Mot Nordbyveien vil det kunne etableres høyere bebyggelse, som kan bidra til å 
forsterke gatepreget. Terrenget mot Nordbyveien skal fylles opp og beplantes i 
området som er avsatt til annen veggrunn grønnstruktur.  
 
Vedlegg 5 Landskapsmessige analyser viser sol- og skyggeforhold for ny og 
tilgrensende bebyggelse. Analysen viser at ny utbygging vil gi relativt lite skygge på 
naboeiendommene. Ved jevndøgn vil det bli skygge på eiendommene øst for 
planområdet kl. 18 med skråstilte boliger i 2 etasjer.  
 
Sosial infrastruktur 
Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser om krav til kapasitet ved skole og barnehage 
før rammetillatelse kan gis. 
 
Varsel om oppstart: 
Varsel om planoppstart ble sendt til naboer/grunneiere, samt offentlige og private 
instanser 16.12.2016. Det ble mottatt 8 innspill, som er vedlagt saken.  
 
Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus minner begge om 
føringene fra regional plan for Oslo og Akershus, og forventer at planens hovedmål 
er et arealeffektivt utbyggingsmønster. Fylkeskommunen påpeker at det er registret 
bosetningsspor i området og at det er potensiale for ytterligere funn og krever 
arkeologiske registreringer. De mener at tunet på Østre Solberg har kulturminneverdi 
og at det bør tas hensyn til dette i det videre planarbeidet. Fylkesmannen påpeker at 
planområdet er innenfor hensynssone H310_8 i gjeldende kommuneplan, og at det 
stilles krav om utredning av risikoen for kvikkleireskred. 
 
Statens vegvesen forutsetter at adkomst legges via rundkjøring i Nordbyveien. De 
ber om at detaljplaner som berører fylkesveien utarbeides og godkjennes av Statens 
vegvesen før planen legges ut til offentlig ettersyn. Ruter AS oppfordrer til streng 
parkeringsnorm for å bygge opp om målet om nullvekst i personbiltransport. 
 
Follo brannvesen IKS påpeker at området må bygges ut slik at brannvesenet kan 
gjennomføre en rask og effektiv rednings- og slokkeinnsats, og at det må 
dimensjoneres etter brannvesenets materiell. Vannforsyning må dimensjoneres slik 
at kapasitet på slokkevann er tilpasset arealbruk og bygningsmasse. 
 
NVE anbefaler at deres sjekkliste benyttes under utarbeidelse av ROS-analyse i 
planen. 
 
En nabo har uttalt at det bør prosjekteres eneboliger/tomannsboliger/rekkehus i 
området. En annen nabo ønsker at eiendommen tilbakeføres til jordbruk. 
 
Vurdering: 
Planforslaget vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel og regionale 
føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Området har god 
tilgjengelighet til Ski sentrum via Nordbyveien, som har god kollektivdekning og nylig 
er oppgradert med tosidig sykkelfelt. Planområdets plassering om lag 2 km fra Ski 
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sentrum, og i direkte tilknytning til etablerte småhusområder, tilsier at ny bebyggelse i 
hovedsak bør ta form av konsentrert småhusbebyggelse. Rådmannen støtter 
samtidig grepet med å etablere lavblokker nærmest Nordbyveien, både for å bygge 
opp om det gatemessige preget på Nordbyveien, og for å gi støyskjerming mot 
bebyggelsen i bakkant.    
 
Bebyggelse og utnyttelsesgrad 
Rådmannen vurderer det som positivt at planforslaget legger opp til rekkehus i den 
nordlige delen, men er skeptisk til den foreslåtte utnyttelsesgraden på 35% BYA for 
felt BKS1. Grepet med å vende hagearealene inn mot hverandre for å oppnå 
samlede utearealer, som vist på illustrasjonsplanen, vurderes i seg selv som godt, 
men Rådmannen mener det her legges til rette for svært trange utearealer mellom 
husene, med til dels dårlige solforhold. Rådmannen foreslår derfor at 
utnyttelsesgraden reduseres til 30% BYA. Rådmannen mener også det er uheldig at 
internveien rundt felt BKS1 kan medregnes i tomtearealet når utnyttelsesgraden skal 
beregnes. Rådmannen foreslår derfor at veien reguleres som et eget formål. Dette vil 
i praksis redusere størrelsen på bebygd areal i BKS1, fordi arealet for boligformål blir 
mindre.  
 
Lavblokker opp mot 4. etasjer vurderes som godt egnet nærmest Nordbyveien. Maks 
høyde for blokkene er regulert med kotehøyde som stiger fra vest mot øst, i tråd med 
stigende terreng. 
 
Vei og parkering 
Alle boligene får bilatkomst via nylig opparbeidet rundkjøring mellom Nordbyveien og 
Solbergveien. Det er ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre en egen 
trafikkanalyse som del av planarbeidet, ettersom det nylig er opparbeidet rundkjøring 
med god kapasitet på Nordbyveien. Det vurderes at planforslagets begrensede 
størrelse ikke vil bidra med trafikkmengder som kan kreve nye tiltak for å bedre 
bilfremkommeligheten.  
 
For gående og syklende er trafikksikkerheten langs Nordbyveien ivaretatt. Gang- og 
sykkelvei mellom planområdet og Solberg skole er opparbeidet, og sørger for 
trafikksikker skolevei. Trafikksikkerheten for gående til og fra planområdet forbedres 
ved at fortau fra Nordbyveien forlenges inn i Solbergveien og Skovlyveien. Nordre del 
av Solbergveien er kun atkomstvei til noen få boliger, og vil ha svært begrenset 
trafikkmengde også i fremtiden. Det vurderes at det ikke er behov for særskilt 
tilrettelegging for fotgjengere her. 
 
Atkomst til felt BKS1 er planlagt som en internvei som omkranser feltet. Rådmannen 
mener denne internveien bør kartfestet, slik at intensjonen i planforslaget er mest 
mulig lesbar i kartet.  
 
Foreslåtte parkeringsnormer for bil vurderes som romslige. Rådmannen er på 
generelt grunnlag positiv til at bilparkering reguleres med maksimumsnormer, slik at 
opparbeidelsen kan tilpasses en eventuelt lavere etterspørsel. Det vurderes som 
positivt at hovedvekten av parkeringsplassene legges under bakken, slik at mest 
mulig areal på bakkenivå frigjøres til uteoppholdsareal. Rådmannen mener det bør 
vurderes om parkering for felt BKS1 også kan legges under bakken eller på et eget 
areal som er adskilt fra boligene.  
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Foreslåtte minimumskrav til sykkelparkering vurderes å bidra positivt til at 
sykkelandelen kan bli høy, i et område som generelt vurderes å være godt tilrettelagt 
for sykling. 
 
Tilpasning til nabobebyggelsen 
Planforslaget vil gi til dels store endringer for de nærmeste naboene, som i dag har 
fritt utsyn over kulturlandskapet. Rådmannen mener likevel at det er gjort gode grep i 
planforslaget for å tilpasse ny bebyggelse til omkringliggende boligfelt. Begrensning 
av høyder til to etasjer i de nordlige byggefeltene vurderes som positivt. De høyeste 
bygningene (4 etg.) legges syd i planforslaget, og vil ha få skyggevirkninger for 
nabobebyggelsen. Gatetunet f_SGT sikrer avstand mellom ny og eksisterende 
bebyggelse, og vil gi en ny ferdselslinje gjennom området som er allment tilgjengelig. 
En ny lekeplass, f_BLK, vil også tilføre verdier til nabolaget for øvrig.   
 
Uteoppholdsareal 
Det settes et krav til minste uteoppholdsareal (MUA) på 100 m2 for boliger i 
konsentrert småhusbebyggelse og 20 m2 per boenhet i blokk. Terrasser og 
balkonger på minst 15 m2 kan medregnes i MUA. Rådmannen vurderer dette som 
rimelig. 
 
Rådmannen har i tillegg stilt krav om at det etableres en lekeplass innenfor 
planområdet, og mener dette er fulgt opp på en god måte. Lekeplassens plassering 
mot vest vil gi gode solforhold, og gir også en sentral plassering som er tilgjengelig 
for hele planområdet. 
 
Støy 
Vedlagte støykartlegging viser at planlagt blokkbebyggelse vil få fasader i gul 
støysone. Bestemmelsene sikrer at nye bygg innenfor gul støysone skal utformes slik 
at uteoppholdsareal og oppholdsrom innendørs tilfredsstiller grenseverdiene i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen. 
Rådmannen mener at forholdet til støy med dette er tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Planlagt rekkehusbebyggelse vurderes å være lite utsatt for støy fra veitrafikk. 
Vedlagt støyutredning viser at blokkbebyggelsen vil bidra til å skjerme 
småhusområdene og felles lekeplass mot støy fra Nordbyveien.  
 
Oppgradering av avløpsnett  
For at ny utbygging på Solbergveien skal kunne koble seg til avløpsnettet, må 
ledningsnettet oppgraderes. I en utredning gjort av Sweco for Ås kommune i 2016 
kom det fram at store deler av ledningsnettet fra Grenseveien mot Nygård ikke er 
dimensjonert for framtidig utbygging. Det er også foretatt en simulering av 
ledningsnettet med pumpekapasiteter fra Nygård og fram til Ås sentrum i 2018. 
Resultatet fra rapporten viser at nettet ikke kan ta unna den økte belastingen fra 
utbyggingen i Solbergområdet.  
 
Rådmannen mener at de planlagte utbyggingsprosjektene på Grenseveien, Solberg 
øst og Solbergveien 1 må bidra til nødvendig oppgradering av avløpsnettet i 
området. Det foreslås derfor en rekkefølgebestemmelse om at før det gis 
igangsettingstillatelse skal nødvendig kapasitetsøkning på avløpsnettet mellom 
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Solbergveien 1 og Holstad være sikret opparbeidet. Rekkefølgebestemmelsen vil 
kunne anses som oppfylt ved at tiltakshaver inngår utbyggingsavtale med kommunen 
om et forholdsmessig bidrag til tiltaket.  
 
På tilsvarende måte med det dokumenteres tilstrekkelig kapasitet på 
vannforsyningen til området og eventuelle nødvendige tiltak må være sikret 
opparbeidet. 
 
Alternativer: 
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn uten rådmannens forslag til endringer.  
 
Konklusjon: 
Planforslaget vurderes som et godt utgangspunkt for videre utvikling av området. 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, men med noen 
endringer: 

- Utnyttelsesgrad for felt BKS1 foreslås redusert til 30% BYA, for å oppnå større 
utearealer mellom husene.  

- Det anbefales at plankartet oppdateres slik at internveien rundt BKS1 
reguleres som veiformål, for å gjenspeile intensjonen i planforslaget. Dette vil i 
praksis bidra til at utnyttelsen i felt BKS1 reduseres ytterligere. 

- Det må sikres/dokumenteres tilstrekkelig kapasitet på vannledningsnettet inn 
til området for tilfredsstillende vannforsyning og brannvannsdekning.  

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


