Kunngjøringsannonse

Regulering

Varsel om oppstart av planarbeid med felles planprogram med byplangrep for Høvik sentrum,
PlanID 2019022 i Bærum kommune.
Varsel om oppstart av planarbeid med felles planprogram med byplangrep for
Høvik sentrum, PlanID 2019022 i Bærum kommune.
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