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SAKSFRAMLEGG 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Utvalg for teknikk, næring og kultur 05.06.2018 
 Formannskapet 12.06.2018 
 Kommunestyret 19.06.2018 

2. gangs behandling: Detaljregulering - Runni Gård - gbnr 167/80, 
319 og 405 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Runni Gård, gbnr 
167/80, 319 og 405. Detaljreguleringsplanen består av plankart sist revidert 25.01.2018, 
planbestemmelser sist revidert 24.04.2018, samt planbeskrivelse sist revidert 25.01.2018 
 
Planens formål er å tilrettelegge for etablering av barnehage, dels i nybygg og dels med drift i 
videreføring av eksisterende bygningsmasse på eiendommen. Reguleringsplanen omfatter også 
nylig oppført overnattingsbygg på eiendommen. 
 
 
  



VEDLEGG: 
1. Forslag til reguleringsplankart, datert 07.07.2017, revidert 25.01.2018 
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 07.07.2017, revidert 24.04.2018 
3. Planbeskrivelse, datert 07.07.2017, revidert 25.01.2018 
4. Notat endring av planforslag, datert 29.02.2018 
5. Situasjonsplan revidert 25.01.2018 
6. Nybygg planer, revidert 20.12.2017 
7. Nybygg snitt, revidert 02.01.2018 
8. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 12.12.2017 
9. Akershus Fylkeskommune, brev av 15.01.2018 
10. Statens vegvesen, brev av 04.01.2018 
11. Norges vassdrags og energidirektorat, brev av 18.12.2017, 08.01.2018 og mailrekke med 

siste mail av 24.04.2018 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Planforslaget er utarbeidet av Meinich Arkitekter AS på vegne av Læringsverkstedet Prosjekt AS. 
 
Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommene til offentlig eller privat tjenesteyting 
(barnehage), næringsbebyggelse (overnattingssted), parkering, vei og fortau. Den eldste delen av 
Runni gård reguleres med hensynssone bevaring.  
 
Planområdet tilhører Runni gård AS som har en avtale med Læringsverkstedet Prosjekt AS om 
salg av den delen av eiendommene som reguleres til barnehage.  
 
Runni gård har vært drevet som gjestegård siden 2. verdenskrig. Nåværende eier ønsker å 
nedlegge virksomheten og kun beholde overnattingsbygget som et ubetjent tilbud.  
Læringsverkstedet ønsker å kjøpe øvrig del av eiendommen og utvide lokalet slik at det kan huse 
en fem avdelingers barnehage. Det er tenkt at Husmo barnehage, som i dag holder til i lokaler på 
Møllerstua, skal flytte hit når Runni barnehage står ferdig.  
 
Læringsverkstedet vil bevare våningshuset til Runni gård og inkludere dette i barnehagedriften. 
De to tidligere tilbyggene til hovedbygget vil videreføres. De vil tones ned i farge, slik at den 
eldste delen står tydeligere frem. Det vil oppføres et nytt barnehagebygg som kobles sammen 
med denne øvrige bygningsmassen. Eksisterende garasje og gatekjøkken forutsettes revet.  
 
Forslagstiller har hatt løpende dialog med Nes kommune gjennom planprosessen og forslaget er 
utarbeidet også på bakgrunn av dette.  
 
Planområdet omfattes i dag ikke av noen reguleringsplan. I kommuneplanens arealdel er området 
avsatt som byggeområde for framtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål. 
 
Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Det er konkludert at 
detaljreguleringen ikke faller inn under forskriftenes virkeområde og skal derfor ikke 
konsekvensutredes. 
 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 06.05.2017 i Raumnes avis og på Nes kommunes 
hjemmeside. Offentlige- og private høringsinstanser, grunneiere og andre rettighetshavere er 
varslet ved brev postet 05.05.2017. Oppstartsmøte ble avholdt 04.04.2017. 
 
Planforslaget ble fremmet til behandling i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
31.10.2017. Samt til politisk behandling i utvalg for teknikk, næring og kultur 07.11.2017 og 
formannskapet 14.11.2017. Planforslaget ble enstemmig vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, med 
et tillegg i bestemmelsene om krav til etablering av veglys. Perioden for offentlig ettersyn var fra 
23.11.2017 til 15.01.2018. Det vises til sak 17/133 i formannskapets møte for tilhørende 
saksdokumenter. 



 
I løpet av perioden for offentlig ettersyn ønsket tiltakshaver å endre på det tenkte nybygget for 
barnehagen. Denne endringen gikk i hovedsak på å kunne oppføre et nytt bygg i en etasje, mot 
tidligere høringsforslag med nybygg i to etasjer. Den foreslåtte endringen var til behandling i 
utvalget 06.03.2018 og formannskapet 13.03.2018. Det vises til sak 18/40 i formannskapets møte 
for tilhørende saksdokumenter. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt lagt ut til begrenset 
offentlig ettersyn hos berørte naboer og gjenboere, samt Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) som tidligere hadde fremmet innsigelse til planforslaget. Perioden for begrenset offentlig 
ettersyn var fra 19.03. til 13.04.2018. 
 
 
Planforslaget  
Rådmannen ønsker å vise til tidligere saksdokumenter og saksframlegg for komplette 
saksopplysninger og vurderinger av de ulike fagområder og tema som er beskrevet og vurdert i 
planforslaget. I det påfølgende opplyses kun de tema som anses nødvendige inn mot politisk 
sluttbehandling. Eller de tema som er berørt av gjennom offentlig ettersyn og endring. For øvrig 
viss det til tidligere politiske saker med  tilhørende saksdokumenter, sist sak 18/40 behandlet i 
formannskapets møte den 13.3.2018. 
 
Området som foreslås regulert til offentlig eller privat tjenesteyting (barnehage) deles inn i tre felt. 
I felt 1 kan det oppføres nybygg, felt 2 er området det det kan oppføres innglasset 
forbindelsesgang mellom nytt og eksisterende bygg, og felt 3 er øvrig areal inkludert de 
eksisterende bygg. Her kan det oppføres mindre boder, vognhus eller lekeapparater for 
barnehagen. Eksisterende garasje og gatekjøkken reguleres til rivning. Innenfor felt 3 reguleres 
det også inn en hensynssone for bevaring for eksisterende våningshus for Runni gård med 
tilhørende del av uteområde.  
 
Planforslaget hjemler nybygg innenfor felt BBH1 med en utnytting på maks 80% BYA og 
byggehøyde med maks møne på C+157 og maks gesims på C+154. I opprinnelig forslag var 
maks byggehøyder for møne og gesims henholdsvis C+159,5 og C+155,5 med BYA 66%. 
Planområdet er beliggende på ca kote C+148,5.  
 
Reguleringsplanen hjemler veg, kantparkering og fortau i henhold til felles kommunal vegnorm. 
Det skal være fortau langs planområdet; i Leirvegen og langs Runnivegen frem til planlagt 
fotgjengerovergang ved bussoppstillingsplassen. Adkomst til Runni gård legges som tidligere via 
parkeringsplass for Leirvegen. Parkeringsplasser legges som langsgående parkering i Leirvegen 
(10 stk) og foran hovedbygningen til Runni gård (6 stk). Avkjøring til overnattingsbygget vil også 
være her fra Leirvegen. Det legges til rette for egen parkering for overnattingsbygget (10 plasser). 
For renovasjon, og øvrig adkomst for lastebiler, legges det i planforslaget opp til at Leirvegen kan 
benyttes for gjennomkjøring. For personbiltrafikk videreføres dagens situasjon ved at Leirvegen 
ikke skal være tillatt for gjennomkjøring. 
 
Barnehagens uteareal vil få gode solforhold da utearealene ligger sørvendt og i åpent terreng. 
Det kan bli aktuelt å plante trær som gir skygge for sommersolen. Sol- og skyggeanalyse følger 
vedlagt.  
 
Overnattingsbygg  
Hotell/overnattingsbygningen, som fikk rammetillatelse i 2015, er oppført over to plan og 
inneholder 12 rom. Det er ikke installert heis i bygget. Overnattingsbygget ble opprinnelig oppført 
med en tenkt samdrift med og et supplement til Runni gårds selskapslokaler. Denne intensjon 
videreføres ikke ved etablering av barnehage ved Runni gård. Overnattingsdelen er da tenkt 
driftet som et ubetjent hotell for korttidsopphold. Dette hjemles gjennom 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Grunnforhold  
Planområdet befinner seg innenfor område for tidligere marin grense.  I henhold til Nasjonal 
løsmassedatabase består grunnen av tykk marin avsetning. Dette da med potensiale for 



kvikkleireforekomst. Det er utarbeidet geoteknisk rapport i forbindelse med planarbeidet. Det er 
funnet kvikkleire i reguleringsområdet.  
 
Trafikk 
Leirvegen går rundt planområdet i nord og øst. Planområdet grenser mot Runnivegen i sør og 
vest. Avkjørsel fra fv. 175 er Runnivegen. Denne del av Runnivegen er hovedadkomst opp til 
området for buss og bil. På sørsiden av planområdet er det en bussoppstillingsplass for skolene; 
Årnes barneskole og Runni ungdomsskole. Ishallen (Runnirinken) er også tilknyttet området. 
Runnivegen er hovedveg i området og er trafikkert med gående, sykler, buss og bil. Samt 
tilhørende trafikk for tilliggende næringsområder. Leirvegen er en mindre adkomstvei til seks 
eneboliger og to næringsbygg, samt at den kobler til Runnibakken. Leirvegen er skiltet med 
gjennomkjøring forbudt fra begge ender. Adkomsten til planområdet er fra nordvestsiden langs 
Leirvegen. 
 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse som belyser dagens situasjon i krysset Runnivegen/ 
Runnivegen (ved skoleområdet og Runnirinken) og konsekvensene av planforslaget for krysset. 
Det er utført trafikktelling i morgenrushet. 
 
Biltrafikken er av beskjeden størrelse, mens fotgjengeraktiviteten er høy. Skråkryssende 
fotgjengere og foreldre som stanser bilen for å slippe av barn i selve krysset, bidrar til hindring av 
andre trafikanter og sikt. 
 
Reguleringsplanen hjemler etablering av fortau langs sørsiden av Leirvegen (vest for Runni gård), 
samt videre rundt kryssområdet i Runnivegen og til krysningspunkt mot bussholdeplass med 
parkeringsområde. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til slik opparbeidelse. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Det er gjennom denne ikke funnet 
unormale risikosituasjoner som følge av planlagt tiltak / regulering. Det er ingen forhold som 
karakteriseres som høyrisiko og hvor det er behov for særskilte tiltak. ROS-analyse følger 
vedlagt.  
 
Universell utforming (UU)  
Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene at barnehagen skal tilfredsstille den enhver tid 
gjeldende krav. Det samme gjelder for barnehagens utomhusareal.  
 
For de eksisterende bygg som skal benyttes som barnehage ligger gulvet fra 0,3 – 0,5m over 
terreng ute. Adkomst med universell utforming vil løses med rampe. I de eksisterende byggene vil 
det ikke installeres heis, da de rommene som ligger i kjeller og på loft ikke vil være en del av 
barnehagens daglige drift.  
 
Kulturminner  
Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det er tidligere gjort 
funn av kokegroplokaliteter ved Årnes kirke, og det er beliggende to gravhauger fra jernalder 
nord/vest for planområdet. Dette vises gjennom vedlagte arkeologiske rapport. Det er 
gjennomført arkeologisk undersøkelse i forbindelse med reguleringsprosessen. Det ble gjort 
registrering av ei kokegrop. Kokegropen er undersøkt i forbindelse med utvidet registrering.  
 
Av nyere tids kulturminner omfatter planområdet våningshuset på Runni gård. Våningshuset er 
registrert i SEFRAK-registret. I følge denne registreringen skal deler av huset være oppført 
allerede på 1600-1700-tallet. Våningshuset med tilliggende område sør for bygget reguleres med 
hensynssone bevaring. I forslag til reguleringsbestemmelser hjemles det at våningshuset ikke 
kan rives eller endres utvendig. Ved skifte av farger, vinduer, dører, panel, osv skal tiltaket 
forelegges og godkjennes av kommunen. Siktlinje fra Runnivegen mot hovedbygget skal 
opprettholdes. Det tillates ikke større installasjoner som hindrer sikten. Eksisterende lønnetre skal 
stå.  
 



Teknisk infrastruktur  
Eiendommene ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Barnehagen vil tilknytte 
seg av nettet som er lagt frem til overnattingsbygget.  
 
Det er i dag tilknytning til vann- og avløp til planområdet. I henhold til Årnes vannverk har området 
svært god vannforsyning. Det er tilstrekkelig kapasitet på spillvannsnettet. Overvann skal 
fordrøyes på egen eiendom og løses i henhold til VA-norm for kommunene.  
 
Renovasjonspunkt er tenkt plassert i tilknytning til kjøreadkomst (trafikkrundell) nord for 
barnehagebygget. 

VURDERING: 
Det er ved offentlig ettersyn innkommet 4 innspill, hvorav en innsigelse. Innsigelsen er senere 
frafalt etter foreslått endring i reguleringsbestemmelsene. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 12.12.2017: 
Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har de ingen konkrete merknader til 
planforslaget. For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf Fylkesmannens 
forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2017 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har ingen kommentar til innspillet 
 
Akershus Fylkeskommune, brev av 15.01.2018: 
I forhold til automatisk fredete kulturminner uttaler fylkesrådmannen at det innenfor 
reguleringsområdet er registrert en automatisk fredet kokegrop, ID229731. Kokegroper er vanlig 
forekommende på forhistoriske bosetningsområder i Akershus. Kokegropen lå isolert. Den ble 
snittet og datert til eldre romertid (20 f.Kr.-130 e.Kr.). Akershus fylkeskommune finner, etter en 
samlet vurdering, å kunne tillate at detaljreguleringsplanen for Runni gård barnehage i Nes 
kommune vedtas uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse av kokegrop ID229731. 
Tilstrekkelig dokumentasjon er allerede gjennomført i forbindelse med registrering utført av 
Akershus fylkeskommune. 
 
I forhold til nyere tids kulturminner viser fylkesrådmannen til uttalelse til varsel om oppstart av 
2.6.2017. Planforslaget er derfor i hovedsak i tråd med deres uttalelse til varsel. De anbefaler at 
det inkluderes i planens formål at hensikten også er å bevare den tidligere hovedbygningen på 
Runni gård. Dette kan lette behandlingen av eventuelle framtidige søknader om dispensasjoner 
eller mindre endringer av planen.  
 
Etter det fylkesrådmannen kjenner til er vinduer og kledning byttet i senere tid. Fylkesrådmannen 
anbefaler likevel at bestemmelsene til hensynssonen presiseres noe. Dette for at det ikke skal 
skapes en forventing om at planen åpner opp for utskifting og endring av eksteriørmessige 
detaljer som igjen kan endre bygningens alderspreg. Fylkesrådmannen anbefaler derfor at 
bestemmelsene endres til:  
Det eldste hovedbygget skal bevares og kan ikke rives eller endres utvendig. Det kan åpnes opp 
for tilbakeføringer på et dokumentert grunnlag. Endringer av eksteriørmessige detaljer skal 
forelegges og godkjennes av kommunen. Siktlinje fra Runnivegen mot hovedbygget skal 
opprettholdes. Det tillates ikke større installasjoner som hindrer sikten. Eksisterende lønnetre skal 
bevares. 
 
Fylkesrådmannen har ingen ytterligere merknader knyttet til øvrige regionale interesser. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar fylkesrådmannens innspill vedrørende automatisk fredede kulturminner til 
orientering. Utover dette har ikke rådmannen noen kommentar til fylkesrådmannens innspill 



vedrørende automatisk registrerte kulturminner. For nyere tids kulturminner er foreslåtte endring i 
reguleringsbestemmelse 8 erstattet i sin helhet i henhold til fylkesrådmannens innspill. 
 
Statens vegvesen, brev av 04.01.2018: 
Statens vegvesen har ingen merknader til forslag til reguleringsplan for Runni gård. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har ingen kommentar. 
 
Norges vassdrags og energidirektorat, brev av 18.12.2017: 
Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine avsetninger, må 
det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. I følge den geotekniske rapporten 
fra ØRP (040.17W/IA) datert 27.09.2017, er det påvist kvikkleire i planområdet. ØRP har i sin 
rapport gitt noen forutsetninger for hvordan tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred 
(områdestabilitet) ivaretas i planen. NVE savner en reguleringsbestemmelse som sikrer at 
anbefalingene i den geotekniske rapporten fra ØRP blir ivaretatt i reguleringsplanen. 
 
NVE fremmer innsigelse til planen på følgende grunnlag: 
Faren for kvikkleireskred er ikke tilstrekkelig avklart jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk 
forskrift (TEK 17) § 7-3 og NVEs retningslinjer 7/2014. For at innsigelsen skal kunne bortfalle 
må det dokumenteres at sikkerhet mot kvikkleireskred er tilstrekkelig ivaretatt for hele 
planområdet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Med bakgrunn i fremmet innsigelse ble det foreslått å innta følgende ny reguleringsbestemmelse:  
«Fyllinger og utgravinger innenfor planområdet må detaljprosjekteres av geotekniker og mindre 
terrenginngrep må følge NVEs veileder ved små inngrep i kvikkleiresoner.» På bakgrunn av 
denne ble det anmodet om frafall av innsigelse. 
 
Nytt brev: Norges vassdrags- og energidirektorat, brev av 08.01.2018: 
Nes kommune har oversendt NVE forslag til ny reguleringsbestemmelse. Med bakgrunn i denne, 
trekker NVE innsigelsen til reguleringsplanen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har ingen ytterligere kommentar. 
 
Ved nytt begrenset offentlig ettersyn, som tilkom etter endring av bygg fra tillatte to til en etasje. 
Innkom det kun merknad fra Norges vassdrags- og energidirektorat: 
 
Ny uttalelse: Norges vassdrags- og energidirektorat, mail av 18.04.2018: 
NVE har nå blitt orientert om at planene skal endres, ved at barnehagebygget skal oppføres i 1 
etasje i stedet for 2 etasjer. Det opplyses at dette medfører større grunnarbeider. 
ØRP har i sin rapport beregnet/vurdert stabilitetsforholdene etter fremtidig tiltak. Med endret 
omfang av grunnarbeidene, kan det være at forutsetningene for de geotekniske vurderingene 
endres. NVE kvalitetssikrer imidlertid ikke geotekniske rapporter. Det kan derfor være 
hensiktsmessig at kommunen ber tiltakshaver om å ta en utsjekk med geotekniker/ØRP når det 
gjelder virkningen av planendringene med hensyn til områdestabilitet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen oversendte uttalelsen fra NVE til forslagstiller. På bakgrunn av dette uttalte ØRP at 
de har gjennomgått den geotekniske rapporten på nytt i forhold til at fremtidig bygg er noe 
forskjøvet mot vest. Beregningene fra tidligere var basert på bygningslast tilsvarende ca. 2.5 
etasjers bygg uten kjeller. Områdestabilitet er fortsatt tilfredsstillende. 
 
Reguleringsplanen 
Rådmannen vurderer at reguleringsplanen slik den nå foreligger, imøtekommer og ivaretar de 
merknader som har innkommet ved varsel om oppstart av reguleringsprosess. 



 
Planen hjemler ny bebyggelse byggegrense, utnyttelsesgrad og byggehøyde (maks kote for 
gesims- og mønehøyde). Reguleringsbestemmelsene hjemler også at nybygget skal underordne 
seg hovedbygningen i utforming og formgivning. Rådmannen vurderer disse forhold som godt 
styrende i forhold til en utbygging som skal ivareta hensynet til den gamle hovedbygningen på 
Runni gård. I tillegg hjemles det krav til bevaring av hovedbygningens eksteriør og uttrykk 
gjennom regulering av hensynssone for denne del av reguleringsområdet. Rådmannen vurderer 
dette som viktig og riktig for å bevare Runni gård som det historiske element det er for området. 
 
Rådmannen vurderer foreslåtte reguleringsformål og bestemmelse for overnattingsbygget som 
viktig for å ivareta intensjonen ved oppføring av overnattingsbygget og dets forhold til 
barnehageetableringen. En eventuell endring av bruk for dette bygget fordrer en 
reguleringsendring. 
 
Barn og unges interesser  
Rådmannen vurderer at barn og unge vil få en tryggere skoleveg som følge av de trafikale 
forbedringene som etablering av fortau samt fjerning av parkeringsplassen ved gatekjøkkenet gir 
 
Barnehagen på Runni gård vil være tilgjengelig for nærmiljøet utenom åpningstid. Således vil da 
barnehagens uteområder med lekeapparater være allment tilgjengelig til disse tider. Planforslaget 
anses derfor til å ha positive konsekvenser for barn og unge. 
 
Grunnforhold 
For lokal stabilitet er det utført stabilitetsberegninger. Beregnet sikkerhetsfaktor er 1.67, mot 
sikkerhetskravet på 1.40. Ved oppføring av fremtidig tiltak er sikkerheten beregnet til 1.57, hvilket 
er en forverring av stabiliteten i reguleringsområdet på 6%, men allikevel over kravet som er satt 
gjennom NVE sine retningslinjer. Beregninger fra de øvrige snittene gir alle en forverring av 
stabilitetsforhold mellom 0-3.6%, men da innenfor angitte sikkerhetsfaktor. Lokalstabilitet 
konkluderes i rapport til å være tilfredsstillende i reguleringsområdet. 
 
NVE har ved offentlig ettersyn fremmet innsigelse til planforslaget ut i fra manglende krav i 
reguleringsbestemmelse. Reguleringsbestemmelsene er endret som følge av dette ved at det er 
inntatt en tilleggsbestemmelse. Innsigelsen er frafalt med bakgrunn i dette.  
 
NVE er også hørt for endringsforslaget. Tiltakshaver har fått vurdert tilbakemeldingen som ble 
framsatt av NVE. Dette da for utsjekk med geotekniker når det gjelder virkningen for 
områdestabilitet ved endringen av ønsket nybygg. Geoteknikker finner at endringen ikke påvirker 
områdestabiliteten.  
 
Trafikk 
Rådmannen vurderer at gjennomføring av planforslaget vil fjerne parkeringsplassen ved 
gatekjøkkenet, noe som i seg selv bidrar til opprydding. Det nye fortauet langs planområdet 
anbefales å avsluttes med et gangfelt over til bussplassen vest for innkjøringen til bussplassen. 
Dette for å unngå å krysse trafikken til bussplassen.  

KONKLUSJON: 
Rådmannen vurderer at reguleringsforslaget forholder seg til og svarer ut de momenter som er 
førende gjennom overordnede planer, retningslinjer og føringer. Dette i forhold til samordnet areal 
og transport, barn og unges interesser, universell utforming, samfunnssikkerhet og beredskap 
med flere. Planforslaget har tatt hensyn til politisk vedtak med tillegg i bestemmelsene 
(vegbelysning). 
 
Det er justert i reguleringsbestemmelsene vedrørende kulturminner og grunnforhold. Fra ordinær 
1. gangs behandling er det gjennomført en endring i byggehøyde, men denne er politisk 
behandlet og hørt hos naboer og NVE. 
 
Rådmannen vil med bakgrunn i dette anbefale at reguleringsplanen vedtas.


