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SAKSFREMLEGG  
 
1. SAKSOPPLYSNINGER 
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 13. januar 2009. Innen fristen var det innkommet fem 
merknader. Statens Vegvesen og Vestby kommune hadde et møte etter fristen var utløpt for å 
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drøfte planforslaget. Vestby kommune ønsket at eiendommen 8/11 også ble inkludert i 
planforslaget. Grunneier ble varslet med brev om dette og ble samtidig gitt anledning til å 
uttale seg. 
 
Hovedpunktene i merknadene, med forslagsstillers kommentar, gjengis under: 
 
Akershus Fylkeskommune  
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte 
fornminner innenfor området. Det vil bli gitt en endelig uttalelse når planen legges ut til 
offentlig ettersyn. I den videre oppfølgingen av planen bes kommunen påse at det sikres 
tilgjengelighet for alle. På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at 
tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/delplaner, og har ingen 
ytterligere merknader.  
 
Kommentar: Akershus fylkeskomune er kontaktet for å få avklaring på mulig behov for 
arkeologiske registreringer. Prinsippene for universell utforming legges i størst mulig grad til 
grunn for planleggingen.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Miljøvernavdelingen vil spesielt vise til at parkeringspolitikk er et viktig virkemiddel i areal- 
og transportplanleggingen. Vi anser det som positivt at det gjennom forbedret 
innfartsparkering i tilknytning til jernbanestasjonen legges til rette for at flere kan reise 
kollektivt. Samtidig bør antallet parkeringsplasser vurderes opp mot ønsket fortetting i 
stasjonsområdet og eventuelle ulemper ved økt trafikk inn i området. Kommunen bør gjennom 
det videre planarbeidet finne virkemidler som sikrer at de nye parkeringsplasene i hovedsak 
benyttes av personer som ikke har mulighet til å komme til stasjonen med buss, sykkel eller til 
fots.  
 
Kommentar: En utvidelse av innfartsparkeringen vil medføre noe økt trafikk i Støttumveien. 
Her er imidlertid fartsgrensen 40 km/t og trafikkøkningen vil ikke være av et slikt omfang at 
den vil medføre betydelige plager med støv, støy og heller ikke gå ut over trafikksikkerheten. 
Ved behov vil det bli bygget flere sykkeloppstillingsplasser under tak for de som velger å sykle 
til stasjonen. Vestby kommune har imidlertid en spredt bebyggelse og mange er avhengig av å 
bruke bil til stasjonen.  
 
Jernbaneverket 
Jernbaneverket er positive til at parkeringskapasiteten på Vestby stasjon utvides, da det er stor 
etterspørsel etter flere P-plasser her. Vi har fått informasjon om at området som grenser inntil 
jernbanesporene vil bli som i dag.  
 
Kommentar: Områdene inntil jernbanesporene berøres ikke av planen.  
 
Grunneierne av 8/37  
Vi kan ikke godta at vår eiendom gbnr 8/37 - Støttumveien 5 blir regulert til parkeringsformål 
da det er for få boliger i sentrum av Vestby kommune. Med dette ser vi at vår eiendom blir tatt 
ut av reguleringsplanen. Det er i samme område ubebygd eiendom som kan benyttes til 
formålet.  
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Kommentar: Statens Vegvesen ønsker at gbnr 8/37 tas med i reguleringsplanen og reguleres 
til pendler-/innfartsparkering. Dette på grunn av behov for flest mulig parkeringsplasser og at 
det vil være en dårlig løsning å ha ett enkelt bolighus liggende igjen midt mellom veier, 
jernbane og næringsvirksomhet. Det er usikkert når det bil bli bevilget penger til å løse inn og 
bygge ut eiendommen, men Statens Vegvesen mener det er viktig å sikre arealet 
reguleringsmessig.  
 
Ønsket om innfartsparkering ble også bekreftet i kommunestyrevedtak 12.12.2008 angående 
rundkjøring i Vestbyveien - Kirkeveien. Sitat fra saksframstilling "Det henstilles om at det 
tilrettelegges ytterligere parkeringsplasser i arealet mellom Støttumveien og jernbanen. Dette 
vil være i tråd med behovet for flere innfartsparkeringsplasser ved Vestby Stasjon". 
 
Hafslund Nett 
Hafslund Nett har linje- og kabelanlegg innenfor det aktuelle reguleringsområdet og ber om at 
det tas hensyn til disse anleggene i det videre planarbeidet.  
 
Kommentar: Opplysningene om kabler og ledninger tas med videre i planarbeidet. 
 
2. VURDERING 
 
Rådmannen sier seg enig i Statens Vegvesens vurderinger ovenfor. Øvrige vurderinger 
framkommer i planbeskrivelsen.  
 
3. ALTERNATIVER  
 
Statens Vegvesen har, i samarbeid med Vestby kommune, vurdert tre alternative plasseringer 
av innfartsparkeringen. De to forkastede alternativene er:  
 
Alternativ 1: Utvidelse av parkeringen sørøst for jernbanelinjen. Her ligger det i dag en 
parkeringsplass som er eid av Vestby kommune. En utviding av denne parkeringsplassen 
kunne vært gjort på begge sider av denne. Begge sidene er imidlertid regulert til forretning, og 
det er startet byggearbeider på den ene av sidene.  
 
Alternativ 2: Ny parkeringsplass nordvest for jernbanelinje. Store deler av dette området 
benyttes til parkering for nyoppførte boliger. 
 
Det tredje alternativet, som nå er foreslått lagt ut til offentlig ettersyn, er valgt etter samtaler 
mellom Vestby kommune og Statens Vegvesen.  
 
4. KONKLUSJON  
 
Det har i lengre tid vært behov for utvidet parkeringskapasitet ved Vestby stasjon. Rådmannen 
ser positivt på at Statens Vegvesen nå har startet arbeidet med å utvide parkeringsplassen på 
nordvestsida av jernbanen.  
 
Rådmannen mener videre at det er riktig å regulere eiendommen 8/37 til parkering. Dette blir 
en inneklemt boligeiendom som vil være bedre anvendt til parkeringsformål. Det er usikkert 
når eiendommen vil bli innløst og utbygget, men Statens Vegvesen og kommunens 
administrasjon mener det er viktig å sikre arealet reguleringsmessig.  
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INNSTILLING: 
 
Forslag til detaljregulering Vestby stasjon, innfartsparkering med plankart datert 06.11.2009, 
planbestemmelser datert 23.11.2009 og planbeskrivelse datert 16.12.2009 legges ut til 
offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens § 12-10. Før utleggelse til offentlig ettersyn 
skal imidlertid kartet endres på følgende punkter: 

• avkjørselspil settes inn ved dagens innkjøring til parkeringsplassen 
• tekst på plankart endres til o_P for parkeringsplassen og til B/F/K for område 

bolig/forretning/kontor.  
 
Forslag om å oppheve deler av reguleringsplan Støttumveien som overlappes av 
reguleringsforslag Vestby stasjon, innfartsparkering, legges samtidig ut til offentlig ettersyn 
jamfør plan- og bygningslovens § 12-14.  
 
BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN 11.01.2010 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
 
Forslag til detaljregulering Vestby stasjon, innfartsparkering med plankart datert 06.11.2009, 
planbestemmelser datert 23.11.2009 og planbeskrivelse datert 16.12.2009 legges ut til 
offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens § 12-10. Før utleggelse til offentlig ettersyn 
skal imidlertid kartet endres på følgende punkter: 

• avkjørselspil settes inn ved dagens innkjøring til parkeringsplassen 
• tekst på plankart endres til o_P for parkeringsplassen og til B/F/K for område 

bolig/forretning/kontor.  
 
Forslag om å oppheve deler av reguleringsplan Støttumveien som overlappes av 
reguleringsforslag Vestby stasjon, innfartsparkering, legges samtidig ut til offentlig ettersyn 
jamfør plan- og bygningslovens § 12-14.  
 

ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
 
1. SAKSOPPLYSNINGER 
 
Detaljregulering Vestby stasjon, innfartsparkering har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 
29. januar til 17. mars d.å. I perioden kom det inn fire merknader. Hovedpunktene i 
merknadene følger.  
 
Rådet for funksjonshemmede beklager meget sterkt at krav om universell utforming ikke 
fremkommer som en av premissene og påpeker viktigheten av at slike krav kommer fram i 
selve reguleringsbestemmelsene.  
 
Saksopplysning:  
Rådet for funksjonshemmede har formulert sin uttalelse etter å ha gått gjennom 
planbeskrivelsen og ikke bestemmelsene. Krav om universell utforming framkommer i 
bestemmelsene.  
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Statens Vegvesen (SVV)  
Plankart 
SVV ber om at bebyggelse som forutsettes fjernet framkommer av plankartet. 
 
Planbestemmelser 
SVV stiller spørsmål ved om det er ment at bestemmelsene nevnt under fellesbestemmelser 
skal gjelde for hele planområdet. 
 
Overvann 
Det ble fremmet innsigelse til planforslaget om  punktet om overvann i bestemmelsene ikke 
ble fjernet eller omformulert i samråd med SVV. Administrasjonen skrev i en epost til SVV at 
punktet angående at overvannet må renses for salt, olje og annen forurensing kan tas ut, da 
overvannet fra dette området ikke vil renne gjennom Kjennsbekken, som er særskilt følsom for 
salt. Forurensningslovens bestemmelser vil gjelde uansett. SVV foreslår i epost 23. mars at 
bestemmelsen omformuleres til "Det stilles krav til etablering av fordrøyningsbasseng(/-
system) for overvann før tilkobling til eksisterende system."    
 
Støy 
SVV hevder at gjennomføring av støyskjermingstiltak vil være Vestby kommunes ansvar da 
det er kommunen som ønsker en regulering av boligformål på gnr 8 bnr 11.  
 
Universell utforming 
Det ble også til dette punktet fremmet innsigelse. SVV mener at det er tilstrekkelig at en del av 
plassene nærmest perrongen utformes og reserveres for bevegelseshemmede. I epost av 23. 
mars foreslår SVV at bestemmelsen omformuleres til "Det skal sikres god tilgjengelighet for 
hele befolkningen, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. 
Arealene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen 
som mulig.  Retningslinjene for universell utforming skal legges til grunn ved utarbeidelse av 
byggeplan. Sju av de plassene innenfor område o_P som ligger nærmest jernbanen skal 
reserveres og utformes for bevegelseshemmede. En parkeringsplass innen område B/F/K skal 
reserveres og utformes for bevegelseshemmede." Det blir også hevdet at krav til maksimal 
stigning på 1:20 vil kunne gå ut over antallet parkeringsplasser og at det blir en høy mur i 
bakkant. SVV skriver også at anlegget blir dyrere med de foreslåtte kravene til universell 
utforming.  
 
Krav om innløsning av gnr 8 bnr 37 
 Vestby kommune henvendte seg i løpet av høringsperioden til SVV med ønske om et møte 
angående innløsning av eiendommen gnr 8 bnr 37. Kommunen uttrykte da ønske om en avtale 
om innløsning av eiendommen før reguleringsplanen ble vedtatt. SVV vil ikke inngå en 
ekstraordinær avtale om tidfesting av innløsning av eiendommen da dagens bruk kan 
opprettholdes også ved en regulering til parkeringsformål. Tidspunkt for innløsning og 
utbygging av gnr 8 bnr 37 er avhenging av plassbehov og bevilgninger fra Akershus 
fylkeskommune. Dersom kravet om innløsning opprettholdes krever Statens vegvesen at gnr 8 
bnr 37 tas ut av reguleringsplanen.   
 
Akershus Fylkeskommune 
Automatisk fredete kulturminner 
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Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksom på 
at det kan være ukjente fornminner i området og opplyser om hva som er riktig prosedyre om 
man skulle støte på et fornminne. Kommentaren blir inkludert i planbeskrivelsen.  
 
Vestbyveien 1 
Fylkesrådmannen vurderer det som positivt at eiendommen foreslås regulert til henssynssone - 
bevaring av kulturmiljø, og anbefaler at det ikke åpnes for påbygg av hensyn til bygningens 
hovedform. Det bør ligge en vurdering av gjeldende interiør til grunn om bestemmelser 
angående interiør skal tas med i bestemmelsene. Fylkesrådmannen mener at det bør vurderes 
om det er ønskelig eller mulig med nybygg innenfor hensynssonen.  
 
Andre regionale interesser 
Fylkesrådmannen gir kommunen ros for måten universell utforming er innarbeidet i planen. 
Det påpekes at parkeringsplassen kan bli liggende som et "dødt" område og spør om en i 
framtiden kan komme til en bedre utnytting av området, for eksempel med multifunksjonell 
arealbruk.  
 
ROM Eiendom 
Tiltaket anses som positivt. Forøvrig ingen merknader utover at på sikt bør det tilrettelegges 
for annen tilbringertjeneste enn privatbil i stasjonens nærmeste omgivelser.  
 
Jernbaneverket 
Tiltaket anses som positivt. Forøvrig ingen merknader. 
 
Gnr 8 bnr 37 
Ved førstegangsbehandling av planforslaget la Rådmannen i møte fram et notat angående 
eventuell innløsning av gnr 8 bnr 37. Innholdet var som følger: 
 
Både staten og kommunen kan i henhold til plan- og bygningsloven 1985 § 35 ekspropriere 
grunn som er regulert til parkeringsformål innen 10 år etter vedtak av reguleringsplan. Da 
eiendommen er bebygd, kan ikke grunneier kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt. 
 
Alternativene til regulering til parkeringsformål er å enten regulere til boligformål eller å ta 
eiendommen ut av reguleringsplanen. Om eiendommen blir tatt ut av reguleringsplanen, vil 
dette bety at eiendommen blir liggende som en uregulert "øy" mellom reguleringsplaner. En 
regulering til boligformål vil etter administrasjonens mening ikke være hensiktsmessig, da den 
ligger utsatt til med tanke på støy og at den blir liggende mellom industriformål, 
parkeringsformål og veger, noe som ikke gunstige omgivelser for bomiljøet.  
 
En regulering til parkeringsformål uten at det blir sagt noe om når innløsning eventuelt vil 
skje, vil frata grunneier mulighet til å legge langsiktige planer for eller gjøre investeringer på 
eiendommen. Administrasjonen er likevel av den oppfatning at det er viktig å sikre dette 
arealet reguleringsmessig til parkeringsformål, men at administrasjonen bør legge press på 
Statens Vegvesen til å innløse eiendommen.  
 
Administrasjonen har som nevnt over forsøkt å legge press på Statens Vegvesen til å innløse 
eiendommen uten å lykkes med det.   
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Da grunneierne av gnr 8 bnr 37 ikke hadde sendt inn merknad i løpet av høringsperioden, 
kontaktet administrasjonen den av grunneierne som har vært talsperson for begge for å avklare 
hva deres synspunkt omkring reguleringen av deres eiendom var. De stiller seg i 
utgangspunktet ikke negative til innløsningen av eiendommen, men vil ikke at eiendommen 
skal bli regulert til parkeringsformål før de har en avtale om hvilken pris eiendommen skal 
innløses for.  
 
2. VURDERING 
 
Plankart 
Kommunen viser vanligvis ikke bebyggelse som forutsettes fjernet på plankartet. Eventuelle 
rivingssøknader vil bli behandlet i henhold til gjeldende reguleringsplan, noe som her klart 
åpner for at rivingstillatelse vil bli gitt.  
 
Planbestemmelser 
Planbestemmelsene for området er fulgt kommunens mal for reguleringsbestemmelser, der 
blant annet rekkefølgebestemmelser og universell utforming er inkludert i 
fellesbestemmelsene. Administrasjonen mener at det er hensiktsmessig at 
reguleringsbestemmelser for ulike planområder er bygd opp på samme måten, og ser ingen 
grunn til å fravike dette for denne planen.  
 
Overvann 
Som forklart ovenfor, er det ikke like nødvendig å sikre overvannet mot salt og annen 
forurensing i dette området som i områder der overvannet vil renne gjennom Kjennsbekken. 
Denne bekken er allerede sterkt belastet med salt fra E6, og nye utslipp bør derfor ikke 
forekomme. Delen av bestemmelsen som omhandler dette er derfor tatt ut. Det er i forslaget til 
bestemmelser også presisert at det er avrenningen per tidsenhet som ikke skal overstige dagens 
avrenning fra området. Dette kan løses ved for eksempel å anlegge et fordrøyningsbasseng.  
 
Støy 
Gnr 8 bnr 11 er godkjent brukt til boligformål i dag. Vestby kommune mener derfor at det ikke 
er kommunens ansvar å gjennomføre tiltak i forbindelse med eventuell støyskjerming i 
anleggsperioden. Kravet gjelder for alle berørte boliger, også om de skulle ligge utenfor 
planområdet.  
 
Støybestemmelsen skal også sikre at eksempelvis varelevering til forretningsdelen av det 
kombinerte formålet ikke sjenerer beboere i boligdelen unødig.    
 
Universell utforming 
Vestby kommune er ikke av den oppfatning at et antall parkeringsplasser for 
bevegelseshemmede dekker behovet for universell utforming på et anlegg som dette, som helt 
klart skal være åpent for allmennheten, og anlegget må utformes også med tanke på de som har 
andre funksjonshemminger enn bevegelseshemming. God belysning av området kan også gi en 
positiv effekt med hensyn til kriminalitetsforebygging. Rådet for funksjonshemmede og 
Akershus fylkeskommune har også påpekt viktigheten av at området blir universelt utformet 
og bestemmelsen blir derfor stående slik den var foreslått under offentlig ettersyn. Det at 
universelt utformede løsninger vil bli mer kostbart eller estetisk dårligere blir normalt ikke 
ansett som grunn til at anlegg som skal være åpne for allmennheten ikke samtidig skal være 
tilgjengelig for alle. Det er likevel lagt til en setning om at der det ikke er gjennomførbart å la 
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stigningen være så liten som 1:20 tillates det at mindre partier har en brattere stigning, 
maksimalt 1:15 for å unngå at det blir vesentlig færre parkeringsplasser i området enn planlagt.   
 
Eventuell innløsning av gnr 8 bnr 37 
Alternativet til en regulering av eiendommen til parkeringsformål er å ta den ut av 
reguleringsplanen. Både Vestby kommune og Statens Vegvesen har imidlertid sendt ut 
tydelige signaler om at eiendommen er ønsket til parkeringsformål en gang i framtiden. 
Grunneierne er derfor stilt under et press uansett situasjon. Det er fem leiligheter i bygningen 
på eiendommen i dag. Per 23. mars 2010 er alle leilighetene bortleid. Om eiendommen 
reguleres til parkeringsplass faller insitamentene for vedlikehold og oppgradering bort, da 
investeringer som ikke er i samsvar med reguleringsformålet gjort på eiendommen etter at den 
ble regulert, ikke vil bli refundert ved senere innløsning. Om eiendommen tas ut av planen og 
senere reguleres til parkering vil eventuelle investeringer grunneier har gjort i mellomtiden bli 
refundert.  
 
Kommunens administrasjon anbefaler at eiendommen tas med i planen og reguleres til 
parkeringsformål. Stor boligbygging i de nærmeste år på særlig Sole skog og Pepperstad skog 
tilsier at behovet for parkeringsplasser tilknyttet stasjonen vil øke. Det anses derfor riktig å 
regulere maksimalt for å styrke innfartsparkeringen. Administrasjonen antar at 
fylkeskommunen jobber ut fra samme målsetting.      
 
Gnr 8 bnr 11 (Vestbyveien 1) 
Rådmannen slutter seg til Akershus fylkeskommunes merknad om at påbygg ikke er ønskelig 
ut fra bygningens hovedform og tar dette ut av bestemmelsene. Administrasjonen har ikke 
kjennskap til at interiøret skal ha noen verneverdi, og tar også dette punktet ut på bakgrunn av 
fylkeskommunens merknad. Administrasjonen har vurdert det slik at det er mulig å sette opp 
mindre nybygg, som for eksempel uthus, på eiendommen. Slik rådmannen ser det er det heller 
ingen grunn til å stenge for denne muligheten, men anser det som viktig å legge føringer i 
bestemmelsene for eventuelle nybyggs eksteriør.  
 
Multifunksjonell arealbruk 
Det kan tenkes at området en gang i framtiden ønskes omdisponert ved at det for eksempel blir 
tilrettelagt for bebyggelse med parkering i underetasje. Det finnes imidlertid ingen konkrete 
planer for dette.   
 
3. ALTERNATIVER  
 
Det anses ikke å være aktuelle alternativer til det foreslåtte vedtaket. 
 
4. KONKLUSJON  
 
Kommunen ser positivt på en utviding av innfartsparkeringsplassen på Vestby stasjon. Da 
parkeringsplassen skal være åpen for allmennheten, er det viktig at området er universelt 
utformet.  
 
Gnr 8 bnr 37 er i privat eie. Rådmannen finner det beklagelig at Statens Vegvesen har avslått å 
komme til enighet om tidspunkt for innløsning og pris for eiendommen før reguleringsplanen 
legges fram til sluttbehandling. Rådmannen anbefaler likevel å regulere eiendommen til 
parkering for at en framtidig innløsning av eiendommen ikke skal bli mer tidkrevende enn 
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nødvendig. Da det er Akershus fylkeskommune som vil finansiere en innløsning av 
eiendommen, er det mot fylkeskommunen anmodninger om dette bør rettes. Vestby kommune 
vil følge opp saken overfor fylkeskommunen.       
 
Gnr 8 bnr 11 (Vestbyveien 1) er en del av den opprinnelige bebyggelsen rundt stasjonsområdet 
i Vestby, og foreslås av den grunn regulert til bevaring.  
 
Da bestemmelsene som SVV hadde innsigelse til er noe endret, blir planen etter vedtak sendt 
over til SVV med anmodning om å trekke innsigelsene. Hvis innsigelsene ikke blir trukket, 
kan planen ikke egengodkjennes og må sendes over til Miljøverndepartementet for avgjørelse.  
 
SVV opplyser at dersom planen blir vedtatt i kommunestyret 10. mai vil det trolig være mulig 
med oppstart av anleggelse av innfartsparkering og ny rundkjøring ør vinteren 2010/2011. 
Kommunen sin bolig i Støttumveien 3 står for øyeblikket tom.  
 
INNSTILLING: 
 
Detaljregulering Vestby stasjon innfartsparkering med plankart datert 24.03.2010, 
planbestemmelser datert 19.03.2010 og planbeskrivelse datert 24.03.2010 vedtas med hjemmel 
i plan- og bygningslovens § 12-12.  
 
Deler av reguleringsplan Støttumveien som overlappes av reguleringsforslag Vestby stasjon, 
innfartsparkering vedtas samtidig opphevet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14. 
 
BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN 19.04.2010 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
 
Detaljregulering Vestby stasjon innfartsparkering med plankart datert 24.03.2010, 
planbestemmelser datert 19.03.2010 og planbeskrivelse datert 24.03.2010 vedtas med hjemmel 
i plan- og bygningslovens § 12-12.  
 
Deler av reguleringsplan Støttumveien som overlappes av reguleringsforslag Vestby stasjon, 
innfartsparkering vedtas samtidig opphevet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14. 
 
BEHANDLING I Kommunestyret DEN 10.05.2010 
 
Plan- og miljøutvalgets vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
 
Detaljregulering Vestby stasjon innfartsparkering med plankart datert 24.03.2010, 
planbestemmelser datert 19.03.2010 og planbeskrivelse datert 24.03.2010 vedtas med hjemmel 
i plan- og bygningslovens § 12-12.  
 
Deler av reguleringsplan Støttumveien som overlappes av reguleringsforslag Vestby stasjon, 
innfartsparkering vedtas samtidig opphevet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14. 
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Eksp.: Saken oversendes saksbehandler for videre ekspedering. 
 
 
 
Vestby, 14.05.10 
 
 
Knut Haugestad 
Rådmann 
 
 
 
 
 
 
 


