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Innlandet fylkeskommune, brev datert 05.03.2020 

Fylkeskommunen har merknader innenfor følgende temaer:  
 
Samferdsel: 
Fylkeskommunen viser til det mottatte varslingskartet og forstår dette som at 
eksisterende adkomstveg lengst nord/vest i planområdet er tenkt som adkomst 
til det nye boligområdet. Krysset må ha utforming og siktforhold i henhold til 
vegnormalen, håndbok N100 «Veg- og gateutforming», dimensjonert etter bruk 
og trafikkmengde boligområdet vil generere. De påpeker at det må sikres 
tilstrekkelig areal i planforslaget til dette og at eventuelt rekkefølgekrav må inn 
i reguleringsbestemmelsene dersom det vurderes som nødvendig med 
tiltak/utbedring av eksisterende kryss.  
Kommentar: Konsulent har vært i kontakt med Innlandet fylkeskommune 
gjennom planarbeidet for å avklare forholdet til adkomstveger og avkjørsler fra 
fylkesveg 2314 Julibakka. Forslagsstiller og konsulent oppfatter at en har fått 
positive signaler fra regionale myndigheter til å kunne ha to adkomstveger og 
avkjørsler fra fylkesvegen, slik det er tegnet i planforslaget. Avkjørslene fra 
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fylkesvegen er dimensjonert som kryss med utforming og siktforhold etter håndbok N100 «Veg- og 
gateutforming».  
 
Dialog med fylkeskommunen ligger i dokument med samlede innspill. 
 
Kulturarv:  
Fylkeskommunen mener området har så lavt potensial for automatisk fredete kulturminner at de ikke vil 
kreve arkeologisk registrering før planen vedtas. De minner for øvrig om varslingsplikten ihht. lov om 
kulturminner § 8.  
Kommentar: Tatt til orientering.  
 
Jordvern: 
Det forutsettes at det ikke blir aktuelt med formålsendring. Utover dette påpekes det at en utvidelse av 
planområdet mot fulldyrka mark medfører nærmere vurdering av behovet for konsekvensutredning.  
Kommentar: Planforslaget gjelder arealet innenfor området som er avsatt til boligbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel, og det er derfor ikke aktuelt med formålsendring.  
 
Barn og unges interesser: 
Fylkeskommunen påpeker at det er nødvendig med trafikksikker skoleveg og adkomst til denne fra 
internveger. De mener en bør vurdere hvordan en kan gi barn og unges mobilitetsradius ved 
gange/sykkel best mulige vilkår og at det bør knyttes rekkefølgebestemmelser til opparbeiding av 
skoleveg/adkomst til holdestasjon. 
 Kommentar: Konsulent har vært gjennom planprosessen vært i kontakt med fylkeskommunen 
vedrørende adkomstveger i området og hva som forventes fra regionalt hold. Det er planlagt turveg 
internt i planområdet, mellom de to adkomstvegene. Dette vil også sikre adkomst til lekeplassen for 
beboere nord i planområdet.  
 
Dialog med fylkeskommunen ligger sammen med samlede innspill.  
 
Det er gjort følgende vurderinger knyttet til GS-veg langs fylkesveg 2314 Julibakka:  
 
Fylkesveg 2314 Julibakka kan betegnes som lokal veg. Ihht. Statens vegvesens Håndbok N100, har 
lokale veger fartsgrense på 60 til 80 km/t og ÅDT < 1500. Fv. 2314 har på strekningen forbi 
planområdet en ÅDT på 207 ifølge Statens vegvesen vegkart, altså godt innenfor avgrensningen for hva 
som er en lokal veg. Videre går det fram av håndboka at gang/sykkelveg bør bygges hvis ÅDT er over 
1000 og hvis potensiale for gående og syklende er over 50 i et normaldøgn, eller hvis strekningen er 
skoleveg.  
 
I referat fra oppstartsmøte går det fram at gang- og sykkelveg/fortau er aktuelt å etablere ved 50 
boenheter eller flere. Dette planforslaget foreslår maksimalt 32 boenheter. 
 
Forslagsstiller mener disse tallene viser at ÅDT for Julibakka er såpass lav, og at det maksimale antallet 
boenheter ligge såpass mye lavere enn 50, at det vil være urimelig å stille krav til oppføring av gang- og 
sykkelveg langs Julibakka, før utbygging av Bildenmoen. Dette vil ikke være kostnadsregnende for 
forslagsstiller, og vil være til stort hinder for realisering av boligfeltet.   
 
Konsulent har vært i kontakt med fylkeskommunen i løpet av planprosessen for å avklare avkjørsler 
(viser til kontakt med fylkeskommunen som ligger i dokument med samlede innspill). Fylkeskommunen 
ga da beskjed om at det måtte være en forbindelse for gående og syklende mellom de to 
adkomstvegene, for å sikre trygg tilkomst til område med lavere fartsgrense nord for område (40 km/t). 
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I kontakt med konsulent ga de beskjed om at en stiforbindelse mellom de to adkomstvegene ville være 
tilstrekkelig, ettersom en G/S-veg innenfor planområdet ville bli noe malplassert uten forbindelse i noen 
retning. Fylkeskommunen var da inneforstått med at det ikke går kollektivtrafikkk langs vegen i dag, og 
at det ikke ville være kostnadsregnende for tiltakshaver å påkoste gang- og sykkelveg utenfor 
planområdet. 
 
For øvrig er det forslagsstillers og konsulents oppfatning at boligfeltet burde være grunnlag for å kunne 
senke fartsgrensa på fylkesvegen også forbi Bildenmoen, da dette blir en utvidelse av boligområdet der 
fartsgrense 40 km/t i dag starter.  
 
Med dette som bakgrunn, mener forslagsstiller at det ikke er nødvendig å legge inn en G/S-veg langs 
fylkesvegen. Forslagsstiller sikrer stien mellom adkomstvegene i feltet ved å regulere den inn som 
turveg.  
 
For leke-/rekreasjonsareal vises det til Regional plan for attraktive byer og tettsteder (2016) kap. 6.3.  
 
Det påpekes også at alle nye boliger bør ha trygg adkomst og tilgang til leke- og rekreasjonsareal på 
minst 5 daa innen en gangavstand på 200 meter og til nærturterreng på minst 200 daa innen en 
gangavstand på 500 meter. Det vises til føringer for uteoppholdsareal i kommuneplanens arealdel.  
Kommentar: Tatt til orientering. Det er større skogsområder i nærheten av planområdet, og disse vil 
dekke kravene til rekreasjonsareal og nærturterreng på både 5 daa innen gangavstand på 200 meter og 
200 daa innen gangavstand på 500 meter. For øvrig er det planlagt lekeplass på omtrent 750 m2 øst i 
planområdet, ihht. til føringer til uteoppholdsareal i kommuneplanens arealdel.  
 
Parkering: 
Kommuneplanens bestemmelse § 1.11 legges til grunn.  
 
Støy:  
Fylkeskommunen stiller seg bak kommunes kommentar ved oppstartsmøtet vedrørende vurdering av 
støyforhold ved Miljøverndepartementets veileder om støy, T-1442.  
 
Medvirkning: 
Fylkeskommunen oppfordrer til mer aktiv medvirkning dersom forslagsstiller ser at det kan være behov 
for kommunikasjon utover de formelle høringsrundene.  
Kommentar: Forslagsstiller har vært i kontakt med naboene som blir berørt av planforslaget i løpet av 
planprosessen, og oppfatter at naboene i utgangspunktet er positive til planforslaget.  
 
Universell utforming: 
Fylkeskommunen påpeker at planarbeidet bør omfatte vurderinger om universell utforming og 
tilgjengelighet for alle. Det går fram at utfyllende regler bør tas inn i bestemmelsene ihht. regler i TEK17 
§| 8-2 og Miljøverndepartementets rundskriv Tilgjengelighet for alle. Det går også fram at prinsippet om 
universell utforming må legges til grunn for fellesområder ute- og innendørs, og det vises til 
bestemmelsen § 1.8 om Universell utforming i kommuneplanen.  
 
Det anbefales at en prosentandel av boenhetene som skal være universelt utformet blir angitt, og de 
foreslår at det gis bestemmelse om at alle hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. 
Kommentar: På grunn av at planområdet er nokså bratt, er det vurdert vanskelig å oppnå universell 
utforming for boligbebyggelsen, men det er satt bestemmelse om at lekeplassen innenfor planområdet 
skal utformes universelt i den grad terrenget tillater det. I tillegg er det satt bestemmelse om at 35% av 
bebyggelsen skal utformes tilgjengelig, dvs. med alle hovedfunksjoner på inngangsplan.   
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Klima og miljø: 
Det vises til regjeringens klimamelding, som inneholder en strategi for hvordan Norge kan oppfylle 
utslippsbudsjettet fra EU for 2021-2030. Det vises til følgende hovedpunkter:  
 
- God miljø- og landskapstilpasning og intern grønnstruktur.  
- Klimavennlig materialbruk.  
- Inndeling av areal med tomter og adkomstveger slik at tomtene kan bebygges uten å medføre unødig 
dype skjæringer og fyllinger og at arealet til veger minimeres.  
- Gjøre en grundig vurdering av utnyttelsesgrad ut fra klimaperspektiv.  
- Overflatevann bør i størst mulig grad ivaretas på egen eiendom gjennom fordrøyning.  
- Dersom det planlegges for elektrisitet bør alternative energikilder vurderes. 
 
Det vises også til at å benytte tverrfaglig fagkompetanse vil være et godt utgangspunkt for å lage en 
plan som ivaretar dette.  
 
Det påpekes at planområdet ligger et stykke unna sentrum, og at mye av transporten vil foregå ved 
bilbruk. Fylkeskommunen ber kommunen vurdere om det er attraktivt å legge til rette for boliger her, 
og mener kollektivtilbudet her i såfall burde være av en slik kvalitet at en unngår ytterligere bilbruk.  
 
De oppfordre til å utforme bestemmelser som sikrer klimahensyn, og gir eksempel på en slik 
bestemmelse.  
 
For øvrig påpekes at klimapåslag må påregnes ved vurdering av løsninger for overvannshåndtering og 
plassering av bygg, infrastruktur og installasjoner.  
Kommentar: det er benyttet tverrfaglig fagkompetanse innen landskapsarkitektur, vegplanlegging, VAO-
planlegging og arealplanlegging i planprosessen. Det er lagt vekt på å tilpasse tiltakene til terrenget, i 
den grad en får det til.  
 
Foreslåtte bestemmelse om klimahensyn er lagt inn i planbestemmelsene.  
 
Det er lagt til klimapåslag på 40 % ved beregning av overvannshåndtering i området.  
 
Naturverdier og friluftsliv: 
Fylkeskommunen viser til at det finnes naturtype grankalkskog i en mindre teig vest for planområdet, 
og at bebyggelsen ikke bør legges inn på denne teigen. Det vises også til at det går en sti fra 
fylkesvegen, og påpekes at tilrettelegging av adkomst til stier og turdrag kan tas med i bestemmelsene.  
Kommentar: Det er ikke planlagt bebyggelse inn i naturtypen grankalkskog, og teigen er lagt inn i 
hensynssone grønnstruktur. Det er planlagt at teigen blir en del av planlagt lekeplass, men uten at det 
gjøres tiltak innenfor hensynssona.  
 
Landskapsvirkning: 
Det vises til at løsninger for adkomst- og internveger med fyllinger og skjæringer, samt farge, form og 
dimensjoner ved oppførte bygg og installasjoner vil påvirke helhetsinntrykket. De trekker fram ikke for 
dominerende byggehøyder, god arealdisponering og valg av løsninger i samspill med natur og 
omgivelser som viktig.  
 
De mener også estetiske retningslinjer i kommuneplanen bør være gjenkjennelige i planforslaget.  
Kommentar: Tatt til orientering. Det er tatt hensyn til fjernvirkning ved valg av type bebyggelse i 
planområdet, og det er tenkt at boligområde skal framstå som en utvidelse av øvrige felt for 
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boligbebyggelse i Julibakka. Det er satt bestemmelser for å sikre tilpasning av bebyggelse til terreng og 
til omkringliggende bebyggelse.  

Fylkesmannen i Innlandet, brev datert 10.03.2020 

Fylkesmannen forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt i Fylkesmannens forventninger til 
kommunal planlegging kap. 2 og 3 vedlagt uttalelsen bli ivaretatt i planarbeidet. De forventer også at 
kap 1. om prosess og planforberedelse blir fulgt opp.  
 
Kap. 1 omhandler gode og effektive planprosesser. Det påpekes at det må vurderes om planarbeidet 
omfattes av forskrift om konsekvensutredninger og at det blir lagt til rette for medvirkning i 
planprosesser (også gjennom plandialog). Videre fremheves hvilke forventninger fylkesmannen har til 
kommunens planforberedelse.  
Kommentar: planen er ikke vurdert å falle innunder krav til utredning i forskriften. Det vises for øvrig til 
redegjørelser gjort i planbeskrivelsen.  
 
Kap. 2 omhandler nasjonale forventninger til attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder, og 
tar for seg ulike temaer:  
 

• Fortetting, areal og transportplanlegging: det vises til generelle forventninger om fortetting, 
tettstedsavgrensning, bygging av boliger i form av leiligheter og parkeringspolitikk.  
Kommentar: det aktuelle planområdet er avsatt i kommuneplanens arealdel, og det er gjort 
vurderinger av dette i konsekvensutredning på overordnet nivå. Det vurderes som mest aktuelt 
å etablere eneboliger og noe tettere bebyggelse, som tomannsboliger, i dette området. Dette er 
vurdert ut fra områdets plassering og markedet. 

• Barn og unge: det påpekes at konsekvenser for barn og unge skal vurderes ved omdisponering 
av arealer. Videre vektlegges kvalitet på lekeområder med tanke på solforhold og 
arealstørrelser, samt rekkefølgebestemmelser.  

• Kommentar: det er lagt vekt på å tilrettelegge for en god lekeplass med trygg avstand fra 
adkomstveger og fylkesveg. I tillegg er det større skogsarealer i nærhet av planområdet.  

• Folkehelse og universell utforming: det legges vekt på tilrettelegging for gange og sykkel, 
møteplasser, universell utforming og tilgjengelige boenheter.  
Kommentar: det planlegges for trygg adkomst for gående og syklende gjennom planområdet. 
For øvrig vises til vurderinger gjort rundt gang- og sykkelveg, under kommentarer til 
fylkeskommunens innspill. På grunn av helningsgraden i området, vurderes det ikke aktuelt å 
sette krav til universell utforming, men det er satt krav om en viss andel tilgjengelige 
boenheter.  

• Støy: det vises til at støy må være tema i alle reguleringsplaner, både ved etablering av ny 
støyende virksomhet og av støyfølsomme bruksformål.  
Kommentar: det er lagt inn støysone langs fylkesvegen, men tilhørende bestemmelser. 

• Forurensning – luftkvalitet og grunnforurensning: FM forventer at det gjøres vurderinger og evt. 
tiltak mtp. luftkvalitet og grunnforurensning.  
Kommentar: det vurderes å ikke være spesielle utfordringer knyttet til temaet i planområdet. 

• Klima og energi: FM forventer at planleggingen legger til rette for reduserte utslipp av 
klimagasser, også mtp. energibruk og energiomlegging.  
Kommentar: ihht. bestemmelsene gjelder teknisk forskrift som et minstekrav vedr. fleksibel og 
effektiv energibruk. Det åpnes for bruk av solceller. 
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• Samfunnssikkerhet og beredskap: det må arbeides med klimarelaterte forhold som lokal 
overvannshåndtering, flom, avrenning, erosjon og skred. Det vises også til at tiltak mtp 
kriminalitetsforebygging må vurderes.  
Kommentar: det er gjort vurdering rundt overvannshåndtering og flomveier, i eget notat. 
Skredfare er vurdert i ROS-analysen.  

• Jordvern: det vises til nasjonal jordvernstrategi fra 2015 om at årlig omdisponering av dyrka 
jord skal være mindre enn 4000 daa/år, tilsvarende 200 daa/år i tidligere Oppland.  
Kommentar: det er ikke dyrka mark innenfor planområdet.  

• Fylkesmannen forutsetter at det i planbeskrivelsen lages et arealregnskap som viser 
omdisponering av fulldyrka areal, overflatedyrka areal, innmarksbeite, skogsareal fordel på høg, 
middels og lav bonitet, samt dyrkbart areal, fordelt på ulike arealformål.  
Kommentar: i planbeskrivelsen blir det gjort rede for omdisponering av arealene i området.   

• Blågrønn struktur:  
o Overvann: det forventes systematisk innarbeiding av overvannstiltak som infiltrasjon, 

fordrøyning og trygg avledning av overvannsflommer. Det vises også til at håndteringen 
kan brukes som landskapselement og rensebehov.  

o Grønnstruktur: det legges vekt på bevaring av sammenhengende nettverk av grønne 
områder.  

Kommentar: det følger en overordnet plan for VAO og et notat knyttet til flom- og 
overvannshåndtering med planen. 

• Varehandel: ikke aktuelt for denne planen. 
 

Kap. 3 omhandler nasjonale forventninger til bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. Følgende tema 
tas opp:  
 

• Generelt: legges vekt på at PBLs prinsipper om å konsentrere arealinngrep også må følges opp i 
spredtbygde områder.  
Kommentar: boligområdet planlegges som en utvidelse av eksisterende boligfelt. Videre er 
bebyggelsen planlagt så konsentrert som en anser det fornuftig og aktuelt markedsmessig i 
dette området. 

• Samfunnssikkerhet og beredskap: FM forventer at kommunene sørger for at det utarbeides 
ROS-analyser, som påvirker planutforming.  
Kommentar: ROS-analyse følger planen.  

• Landbruk: gjelder utbygging i beiteområder.  
• Landskap: det vektlegges at virkningene for miljø og landskap er spesielt viktig, blant annet i 

helhetlige kulturlandskap.  
Kommentar: området ligger innenfor hensynssone for Nasjonalt verdifullt 
kulturlandskapsområde Granavollen- Tingelstad- Røykenvik. Boligområdet vil oppleves som en 
utvidelse av det eksisterende boligområdet i Julibakka. Boligene på Bildenmoen planlegges i et 
skogsområde, og den registrerte naturtypen som ligger innenfor planområdet vil ikke berøres av 
utbygging. 

• Naturmangfold: FM forventer at vurderinger etter nml §§8-12 innarbeides i planbeskrivelsen og 
at det tas hensyn til naturverdier gjennom bruk av arealformål og bestemmelser.  
Kommentar: det er gjort vurdering etter nml §§ 8-12, og lagt inn hensynssone rundt naturtype 
som planområdet berører. 

• Villrein: ikke aktuelt for denne planen.  
• Friluftsliv: FM påpeker at det må tas hensyn til friluftslivsverdier og allmennhetens mulighet til å 

drive friluftsliv.  
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• Kommentar: det vurderes ikke at planområdet i seg selv berører store friluftslivsverdier. Det vil 
være mulig for beboere innenfor og nord for planområdet å komme ut i skogen sør for 
planområdet gjennom adkomstvegene, turveg og lekeplass, samt sti som tar av fra fylkesvegen.   

• Vassdrag: ikke aktuelt for denne planen.  
 

Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 19.02.2020 

NVE gir generelle innspill vedrørende arealplanlegging og interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. 
De anbefaler også veiledere og verktøy for bruk i planarbeidet. Av uttalelsen går det også fram at:  
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.  
 
Kommentar: Tatt til orientering. Planforslag vil sendes NVE til offentlig ettersyn. 

Statens Vegvesen, brev datert 10.06.2020 

Statens vegvesen forstår det som at eksisterende adkomstvei nord/vest i planområdet er tenkt som 
adkomst til det nye boligområdet, og påpeker at krysset må utformes i henhold til Statens vegvesen sin 
håndbok N100.  
 
Videre vises det til at det er registrert en holdeplass for drosje ved siden av krysset i nord. SVV mener 
dette bør reguleres inn i planen i videre prosess.  
 
Kommentar: konsulent har vært i kontakt med SVV i løpet av planprosessen, for blant annet å avklare 
adkomstveier.  
 
Dialog med SVV ligger i dokument med samlede innspill. 
 
Holdeplassen for drosje er ikke lagt inn i planforslaget. Når en ellers har kommet fram til at det ikke 
legges inn fortau/GS-veg langs fylkesvegen, jf. vurderinger i planmaterialet og kontakt med 
fylkeskommunen, vurderes det unaturlig å planlegge et lite stykke fortau her. Det er også fartsgrense 
40 km/t i dette området, og dermed mindre trafikkfarlig. Det er ikke tilrettelagt spesielt for holdeplass 
der den er markert, og den ligger i en sving på fylkesvegen. Det vurderes at f.eks. den nordre 
adkomstvegen inn til planområdet vil være en mer naturlig holdeplass for drosje.  

Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 26.02.2020 

DMF har ikke merknader til varsel om oppstart.   

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap, e-post 10.02.2020 

HRA påpeker at renovasjon er en del av infrastrukturen og må hensyntas i reguleringsplaner. Det gis 
konkrete krav og råd om tilgjengelighet, nedgravde renovasjonsanlegg og kapasitetsberegninger. Det 
påpekes at kjørebanen må være min. 3 meter bred + 0,5 m veiskulder på hver side. Det vises også til 
krav til snuplass og at plass til beholdere for avfall skal legges i utkanten av boområder. Det påpekes 
også at nedgravde renovasjonsanlegg er en bedre løsning enn tradisjonelle beholdere, og at dette er et 
godt alternativ med bebyggelse på min. 10-15 husstander.  
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Kommentar: Konsulent har vært i kontakt med HRA i løpet av planarbeidet for å avklare type 
renovasjonsanlegg, dimensjonerende størrelser og krav til veger og snuareal. Foreslått planforslag 
vurderes av forslagsstiller og konsulent å være i tråd med det en har kommet fram til i denne 
korrespondansen.  
 
Dialog med HRA ligger ligger i dokument med samlede innspill. 

Glitre Energi, e-post 17.02.2020 

Glitre Energi Nett har områdekonsesjon i Gran kommune. De gjør oppmerksom på at det i dette 
planområdet må tas høyde for de anlegg som det er nødvendig for Glitre Energi Nett å etablere og 
drifte. De har ikke strømnett innenfor området. Det påpekes at ikke må iverksettes tiltak som medfører 
forringelse av adkomst til deres anlegg, og heller ikke gjøres inngrep i terrenget som medfører endring 
av overdekningen over kabler. I forbindelse med nye anlegg som skal tilknyttes fordelingsnettet, ønskes 
det en tilbakemelding om forventet effektbehov for området så snart dette foreligger.  
Kommentar: Konsulent har vært i kontakt med Glitre energi gjennom planarbeidet for å avklare 
plassering av nettstasjon/trafo, og plassering er gjort i tråd med ønsker fra Glitre Energi.  
 
Dialog med Glitre Energi ligger ligger i dokument med samlede innspill. 
 
Forslagsstiller vil ta kontakt med Glitre Energi vedrørende forventet effektbehov.  

Terje Bølviken og Marilyn Bølviken, e-post 25.02.2020 

Innspillshaverne er eiere av gnr/bnr 62/37 i Julibakka, som grenser til planområdet. Innspillshaverne 
har meninger om hvordan en eventuell avkjøring nord i boligområdet bør løses. Det vises til at dagens 
avkjøring fra Julibakka er en del av deres eiendom. Det vises til varslingskartet og tidligere 
telefonsamtale med konsulent, og innspillshaver mener mye mer av deres eiendom er berørt enn det de 
ble forklart.  
 
Det stilles også spørsmål ved hva som menes med «noe tettere bebyggelse» som det er opplyst om i 
varslingsbrevet.  
 
Innspillshaverne ønsker befaring med de involverte partene for nærmere opplysninger og informasjon.  
 
Kommentar: Forslagsstiller og konsulent har vært i kontakt med innspillshaverne og hatt et fellesmøte 
ved planområdet i løpet av planprosessen. En har kommet til enighet om at naboene på gnr/bnr 62/38, 
62/37 og 62/35, nord for planområdet, vil kunne knytte seg til ny adkomstveg SKV2. Dette er sikret 
gjennom planbestemmelse.  
 
Det åpnes for både etablering av eneboliger og tomannsboliger på en del av tomtene i nordre del av 
planområdet. Disse har de samme størrelsesbegrensningene som eneboliger og det vurderes at de i 
uttrykk vil framstå nokså like som eneboliger i området. Flere tomannsboliger vil føre til noe mer trafikk 
på adkomstvegen, men det vurderes at dette ikke vil være til sjenanse for naboene.  
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