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Reguleringsplan for Vestby senter ble etter en innsigelse fra Riksantikvaren, stadfestet av 
Miljøverndepartementet 6.1.2006.  Miljøverndepartementet satte bl.a. krav om at det måtte 
utarbeides en bebyggelsesplan før byggesaker i området kan behandles. 
 
Vestby senter AS har etter dette solgt prosjektet til Nordiske handelsparker AS.  De ønsker å 
bygge 8 000 m2 boliger og 30 000 m2 forretninger (inkl. kontor, lager og flerbrukshall) i 
område B/F/K 1.  Dette er betydelig mindre enn det reguleringsplanen åpner for. 
 
ARC Arkitekter er forslagstiller for bebyggelsesplanen. 
 
Planarbeidet ble kunngjort oppstartet 19.12.2006.  Det har kommet inn oppstartsvar fra 
følgende: 
 
Statskog 
Ingen merknader, men ønsker å bli holdt oppdatert. 
 
Fortidsminneforeningen 
Ingen merknader, men ønsker å bli holdt oppdatert. 
 
Statens vegvesen 
Tar varselet til etteretning og forbeholder seg retten til å komme med kommentarer og krav når 
planen legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen 
Forutsetter at bebyggelsesplanen er i samsvar med reguleringsplanen.  Tilrår at det stilles 
juridisk bindende støykrav i henhold til retningslinjenes anbefalinger.  Minner om kommunens 
ansvar for å sikre at prinsipper om universell utforming inngår som premiss i planleggingen. 
 
Akershus fylkeskommune 
Oppstartsvaret er kommentert under Konsekvenser for kulturminnevernet. 
 
2. VURDERING 
 
Konsekvensutredning 
I forbindelse med reguleringsplanen for Vestby senter ble det utarbeidet en 
konsekvensutredning av Norconsult datert 7.2.2001.  Med noen merknader ble denne godkjent 
av nærings- og handelsdepartementet i brev av 12.7.2000.  Det ble utarbeidet en supplerende 
trafikkanalyse av Asplan Viak datert 12.11.2001.  Alt dette arbeidet tok utgangspunkt i at det 
skulle bygges et kjøpesenter på 20.000 m2.  I Miljøverndepartementes stadfesting av 
reguleringsplanen 22.12.2004 ble det presisert at dersom kjøpesenterdelen ble økt til 25.000 
m2, må det utarbeides en tilleggsutredning.  Forskrift om konsekvensutredning ble enderet 
1.4.2005.  Kravet om alltid konsekvensutredning er nå knyttet til næringsbygg over 15.000 m2 
og ikke til kun kjøpesenter som tidligere.  På denne bakgrunn er det blitt utarbeidet en 
tilleggsutredning for trafikk som både har tatt hensyn til økt kjøpesenterdel og til økt trafikk 
gjennom andre nye reguleringsplaner og forslag til kommuneplan.  Denne tilleggsutredningen 
er vurdert under Konsekvenser for trafikk. 
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Konsekvenser for barn og unge 
For boligene må det opparbeides tilstrekkelige og sikre lekeplasser og uteoppholdsareal som er 
godt egnet for barn og unge.  Skoleveier må være sikre og hensiktsmessige.  Adkomsten til 
boligene for de som ikke benytter bil må være sikker og hensiktsmessig.  Dette bør vurderes 
nærmere gjennom høringen av bebyggelsesplanen. 
 
Konsekvenser for næringsliv og sysselsetting 
Dette er forhold som er tilstrekkelig avklart i reguleringsplanen.  Selv om prosjektet er endret 
en del i forhold til prosjektet som lå til grunn for reguleringsplanen ligger det innenfor rammen 
for reguleringsplanen. 
 
Konsekvenser for trafikk 
Det er laget en trafikkanalyse som viser situasjonen i 2019 når senteret og resten av 
kommuneplanens tiltak er gjennomført.  Denne viser ustabil belastning for trafikk fra øst inn i 
rundkjøringen i Vestbykrysset øst for E6 og for trafikken fra kjøpesenteret og inn i 
rundkjøringen ved bensinstasjonen.  Asplan VIAK foretar nye beregninger som vil være klare 
til møte i planutvalget 11.06.2007. Det vil også bli utarbeidet en analyse for å vurdere 
trafikkaviklingen inne på selve senterområdet.  Det må vurderes om det skal gjennomføres 
yttligere tiltak for å gi god trafikkavikling i området. 
 
I reguleringsplanen er gang- og sykkelveien som går langs sydsiden av Kirkeveien lagt i 
undergang under atkomsten til bensinstasjonen.  Denne løsningen medfører at gang- og 
sykkelveien blir liggende ca. 4 meter under både hovedvei og arealet ved bensinstasjonen i en 
lengde på 50-80 meter.  For å løse dette teknisk blir det en 4 meter høy mur på begge sider av 
gang- og sykkelveien.  Dette vil fortone seg som en lang tunnel uten tak som vil være en 
trygghetsmessig og estetisk uheldig løsning.   
 
I forslag til bebyggelsesplan er det foreslått å legge gang- og sykkelveien med kryssing i plan 
med atkomsten til bensinstasjonen for å unngå den lange skjæringen.  Denne løsningen vil 
være mer trafikkfarlig ved at det blir kryssing i plan istedenfor undergang.  På sikt må en regne 
med at avkjøringen til bensinstasjonen også vil bli avkjøring til næringsområdet øst for 
bensinstasjonen.  Denne løsningen vil også gi gang- og sykkelveien en større stigning for å 
komme opp i plan med rundkjøringen.  Rådmannen er i tvil om hvilken løsning som er best og 
vil trekke en konklusjon etter at planen har vært ute til offentlig ettersyn.   
 
I forslaget til bebyggelsesplan er også den nye veien gjennom planområdet og avkjøringene til 
kjøpesenteret flyttet noe.  Dette medfører et noe større arael for kjøpesenteret, noe kortere 
avstand mellom rundkjøring og avkjøring til senterets parkeringsplass og at deler av gartneriet 
må rives før prosjektet gjennomføres.. 
 
Reguleringsplanen har egne bestemmelser om parkeringsplasser.  Forslagstiller mener at disse 
kravene er for strenge.   
 
Rådmannen tolker reguleringsbestemmeslene slik at for foreslått bebyggelses må det 
opparbeides 1550 parkeringsplasser.  Forslagstiller på sin side mener det er nok med 760 
parkeringsplasser.  Til sammenligning oppgis det at Ski storsenter har 1400 parkeringsplasser 
og Vinterbro 1750 parkeringsplasser.  Forslagstiller oppgir som grunn til det reduserte behovet 
for parkering at tomteutnyttelsen er redusert og at det er planlagt færre og mer plasskrevende 
forretninger. 
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En vesentlig forskjell i beregningene baserer seg på måten m2 forretning beregnes.  
Forslagstiller tar utgangspunkt i kun det arealet som publikum har tilgang til inne i hver enkelt 
forretning, mens rådmannen mener man må ta utgangspunkt i det totale arealet som blir brukt 
til forretninger, altså inklusiv vestibyle, lager og lignende.  Det viktigste er ikke 
beregningsmåten, men at man sikrer seg at det blir tilstrekkelig med parkeringsplasser. 
 
Rådmannen er i tvil om at kravet til antall parkeringsplasser bør reduseres, men anbefaler at 
forslagstillers forslag legges ut til offentlig ettersyn.  En endelig konklusjon bør trekkes ved 
sakens sluttbehandling. 
 
Dersom reguleringsplanens krav til parkering blir stående må det opparbeides flere 
parkeringsplasser.  Dette kan gjennomføres ved at parkeringskjelleren utvides utenfor byggets 
vegger.  Dette kan gjennomføres uten vesentlige sprengning i følge grunnundersøkelsene som 
er gjennomført. 
 
Konsekvenser for støy og annen forurensning 
Boliger og lekeområder ligger innenfor gul sone i kommuneplanens støysonekart som betyr at 
området kan være støyutsatt.  Reguleringsplanen fastsetter grenseverdier for utendørs støy.  
Det bør vurderes om det i bebyggelsesplanen bør legges inn krav om at avbøtende tiltak skal 
gjennomføres. 
 
Før saken legges ut til offentlig ettersyn må det redgjøres for støy og annen forurensning for 
foreslåtte uteoppholdsareal.  Kan planforslaget gjennomføres med støykravene som foreligger i 
reguleringsbestemmelsene?  Bør avbøtende tiltak tas med i bebyggelsesplanen? 
 
Konsekvenser for biologisk mangfold og naturressurser 
I sydøstre del av planområdet ligger deler av et område som er registrert som viktig for 
biologisk mangfold.  Området er registrert som kulturlandskap/hagemark.  Rødlistearter er 
registrert innenfor området.  I forbindelse med at planen ligger ute til offentlig ettersyn bør den 
nøyaktige avgrensingen av naturvernområdet vurderes i terrenget. 
 
Hele ryggen vest for planområdet er foreslått regulert til spesialområde – naturvern i en egen 
reguleringsplan som har ligget ute til offentlig ettersyn.  Formålet med naturvernområdet er å 
bevare vegetasjonen for å unngå innsyn fra E6 til Vestby senter, bevare vegetasjonen som et 
landskapselement med kulturlandskap og bevare viktige områder for biologisk mangfold. 
 
Området som er registrert som et viktig område for biologisk mangfold bør avsettes til 
naturvern som i forslaget til tilgrensede plan.  Dette vil ikke få negative konsekvenser for 
utbyggingsplanene for Vestby senter, men det vil bety at det må tas spesielle hensyn ved 
skjøtsel i området.  Med riktig skjøtsel vil et område med hagemark være en berikelse for 
området. 
 
Konsekvenser for friluftsliv 
Området er i dag ikke benyttet til friluftsliv.  En framtidig regulering av området og en bedre 
tilrettelegging av ryggen med gravhauger og områder med biologisk mangfold, kan føre til at 
nærområdet kan benytte til et mindre nærfriluftsområde.  Grøntområdet bør tilrettelegges slik 
at det ikke hindres for fri ferdsel gjennom grøntområdet og inn i området med gravhauger. 
 
Konsekvenser for kulturminnevernet 
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Kulturminnevern var et sentralt tema ved behandlingen av reguleringsplanen.  Det skal foretas 
arkeologiske granskninger av de berørte automatisk fredete kulturminnene. 
 
Akershus fylkeskommune har som kulturminnemyndighet uttalt seg til varsel om igangsetting 
av planarbeidet etter møte med tiltakshaver og forslagstiller.  De bemerker at dlere av 
boligblokkene samt planlagt adkomstvei og overbygg for varelevering ligger utenfor 
byggelinjen mot gravfeltet.  Akershus fylkeskommune vil oversende planforslaget til 
Riksantikvaret mens planen ligger ute til offentlig ettersyn for å søke om yttligere dispensasjon 
i henhold til kulturminnelovens § 8.  Rådmannen vil bemerke at overskridelsen ikke er 
omfattende.  For boligblokkene er det snakk om mellom 1-2 meter i en strekning på ca. 30 
meter.  For overbygg for vareleveringen er det snakk om inntil 3 meter i sør.  En egen 
illustrasjon viser dette forholdet. 
 
Det er illustret at bebyggelsen ikke vil kunne sees fra E6 i nord.  Fra Prestegården vil 
bebyggelsen kunne sees gjennom den sparsomme vegetasjonen syd på ryggen med gravhauger.  
Etter rådmannens vurdering er byggetiltak plassert og utformet slik at åsryggen med 
gravhauger klart framtrer som et eget element i landskapet.  Akershus fylkeskommune har 
ingen merknader til disse punktene, men understreker at byggehøyden ikke må være høyere 
enn illustrasjonen viser. 
 
I reguleringsbestemmelsene går det fram at alle søknadspliktige tiltak innenfor området 
B/F/K1 skal vær tilpasset kulturminneverdiene på Øvre Randem.  Rådmannen kan ikke se at 
tiltaket slik det er foreslått i kart og bestemmelser er i strid med dette, men forutsetter at det i 
forbindelse med sluttbehandlingen presiseres noe mer rundt utformingen av bebyggelsen.  
Akershus fylkeskommune presiserer viktigheten av å ivareta opplevelsen av gårdstunet på 
Øvre Randem gård, sett fra Vestbyveien. 
 
Konsekvenser for landbruk 
Dette er forhold som er avklart i reguleringsplanen. 
 
Konsekvenser for sikkerhet og beredskap 
Det er utarbeidet en egen analyse for brannberedskap.  Det må også foretas en vurdering av 
sikkerheten i forhold til lekeområder og andre uteoppholdsareal med nærhet til E6 og andre 
sterkt trafikkerte områder. 
 
Privatrettslige og privatøkonomiske konsekvenser 
Vestby kommune og Vestby senter AS inngikk 2.5.2003 en utbyggingsavtale.  Denne avtalen 
er privatrettslig og omfattes ikke av plan- og bygningsloven.  Avtalen er tinglyst som en 
heftelse på eiendommen.  Nye eiere er bundet opp av utrbyggingsavtalen. 
 
Under § 1 under Forutsetninger og intensjoner står det i avtalen ”Utbygger ønsker å utvikle 
deler av ”Søndre Randem” ……… som et flerbrukssenter med forretninger, kontorer, hotell, 
boliger, idrettshall, kino og svømmehall.  I foereslåtte prosjekt inngår forretninger, boliger og 
en mindre flerbrukshall.  Resten av flerbrukssenteret er ikke tatt med.   
 
Foreslått flerbrukshall inkl. garderober er på 1 283 m2 (+ 937 i åpent 2. etg.).  I 
konsekvensutredningen til reguleringsplanen ligger det inne en idrettshall med garderobe på 
10 370 m2.  De juridiske reguleringsbestemmelsene fastsetter kun at en flerbrukshall skal 
bygges.  Også haller under den størrelsen som er prosjektert går under betegnelsen 
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flerbrukshall.  Garderobeanleggene som er prosjektert er små.  Saken om bebyggelsesplan 
fastsetter ingen størrelse på flerbrukshallen. 
 
Konsekvenser for kommunens økonomi 
I utgangspinktet vil dette prosjektet ikke få direkte konsekvenser for kommunens økonomi.  
Reguleringsplanen setter rekkefølgekrav. Utbyggingsavtalen avklarer detaljert at utbygger skal 
bekoste dette. Det gjelder blant annet all opprustning av veier som er nødvendig.   
 
Indirekte vil gjennomføring av planen ha økonomiske konsekvenser gjennom flere innbyggere, 
mer kommunale veier o.s.v. 
 
Estetiske vurderinger 
Skissene av prosjektet ser ut til å følge reguleringsbestemmelsenes krav om en god 
arkitektonisk og estetisk utforming og at området samlet fremstår med et helhetlig preg.   
 
I forslag til bestemmelser er det tatt med et avsnitt om skilt.  Skilt skal ikke dekke mer enn 30 
% av fasadearealet mot syd, øst og nord.  Det tillates ikke skilt på tak eller på boligfasader. 
Skilt skal ikke stikke opp over gesims i  2.etasje. 
 
Ved sluttbehandlingen av planen bør det tas med noe mer konkrete bestemmelser om 
utforming og matrialer i fasaden. 
 
Det er i planforslaget tatt med noe grøntareal rundt næringsbygget.  Det bør vurderes om dette 
kan utvides noe for å redusere de store asfalterte flatene.  Dette bør vurderes nærmere mens 
planen er ute til offentlig ettersyn. 
 
3. ALTERNATIVER  
 
Det er ikke lagt fram alternativer i saken. 
 
4. KONKLUSJON  
 
Rådmannen mener foreliggende planer er et godt utgangspunkt for å få til et hensiktsmessig og 
estetisk godt kjøpesenter for Vestby sentrum.  Bebyggelsen som er vist er vesentlig mindre enn 
det reguleringsplanen legger opp til. 
 
Rådmannen vil anbefale at planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn.  Ikke alle detaljer og 
utfordringer er løst i planforslaget og rådmannen vil be høringsorganene spesielt gi 
tilbakemeldinger på følgende forhold: 
• Hva slags krav til estetikk bør settes? 
• Hva slags krav til universiell utforming bør settes? 
• Bør gang- og sykkelveien forbi bensinstasjoen i Kirkeveien legges om som foreslått? 
• Skal kravene til parkeringsdekning reduseres slik forslagstiller foreslår? 
• Vil uteoppholdsarealene for barn bli tilfredstillende? 
• Vil gangadkomsten til boligene være tilfredstillende? 
• Bør det legges inn mer grøntareal rundt senteret? 
 
INNSTILLING: 
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Forslag til Vestby senter - Bebyggelsesplan med kart og bestemmelser datert 25.5.2007, legges 
ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-2. 
 
BEHANDLING I Planutvalget DEN 11.06.2007 
 
Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmannens innstilling med følgende endringer: 
 

1. Parkeringsdekningen bedres betydelig. 
2. Gang/sykkelbanen skal legges i undergang. 
3. Det forutsettes en fullverdig idrettshall. 

 
Repr. Odd Nordheim (Sv) fremmet følgende forslag: 
 
Det ønskes flere alternativer på den estetiske utforming av bygningene. 
 
Repr. Odd Nordheim trakk sitt forslag. 
 
Repr. Tom Anders Ludvigsens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Repr. Odd Nordheim (Sv) ba om følgende protokolltilførsel: 
 
Det ønskes flere alternativer på den estetiske utforming av bygningene. 
 
Barnerepresentanten Birger Hekkelstrand ba om følgende protokolltilførsel: 
 
Bebyggelsesplanen for Vestby Senter ble gjennomgått sammen med plansjef Lars Grimsgaard 
den 21.05.2007.  
I tillegg til selve kjøpesenteret på ca. 20 000 m2, er det lagt inn ca. 8000 m2 til 
boliger/infrastruktur. Det vil gi plass til ca. 90 boligenheter, hvorav noen kan forventes bebodd 
av barnefamilier. Mellom boligenhetene på taket skal det settes av to ”gårdsrom” som skal 
møbleres med benker, busker og  lekeapparater for barn. Vest for senteret skal det anlegges et 
lekeareal på vel 1100 m2. Det tilfredsstiller kravet i reguleringsbestemmelsene – men ikke noe 
mer! Mellom naturvernområdet på Søndre Randem gravminnefelt og senteret skal det anlegges 
et grøntdrag i en bredde på fra 10 til 30 meter. I grøntdraget skal det anlegges en turvei som 
skal knytte boligene og felleslekearealet til gang- og sykkelveien langs Kirkeveien og 
Vestbyvegen.  
 
Barnerepresentanten er usikker på om naturvernområdet på Søndre Randem gravminnefelt vil 
være egnet som nærfriluftsområde for barn og unge som kommer til å bo i senteret. Støy kan 
redusere områdets kvalitet som nærfriluftsområde – med mindre det lages avbøtende tiltak.  
Det betyr at avstanden fra Senteret til nærmeste skogsområde/nærfriluftsområde blir stor. 
Langt over det man har pleid å vise til som akseptabel gangavstand for barn og unge. 
Vestby Senter vil bli et kjøpesenter av betydelige dimensjoner, delvis omringet av sterkt 
trafikkerte veier. Det bør derfor settes særlige krav både til størrelse og utforming av 
lekearealer, og trafikksikringstiltak bør vies stor oppmerksomhet vies. Å legge seg på 
minstenormer frarådes. 
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Biltrafikk, trafikkstøy og veistøv vil kunne bli et betydelig miljøproblem for beboerne på 
Senteret. Den gode løsning synes etter Barnerepresentantens mening ikke å være ferdig drøftet. 
Barnerepresentanten vil derfor slutte seg til rådmannens anbefaling om å vente med å trekke en 
konklusjon om hvorvidt uteoppholdsarenaene blir tilfredsstillende; dvs. om størrelse og 
utforming av lekeområder, trafikksikringstiltak og andre forhold med konsekvenser for barn og 
unges oppvekstvilkår blir så gode som ønskelig, til saken har vært ute til høring. 
 
VEDTAK: 
 
Forslag til Vestby senter - Bebyggelsesplan med kart og bestemmelser datert 25.5.2007, legges 
ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-2, med følgende 
endringer: 
 

1. Parkeringsdekningen bedres betydelig. 
2. Gang/sykkelbanen skal legges i undergang. 
3. Det forutsettes en fullverdig idrettshall. 

 
REVIDERT PLANFORSLAG 
 
På bakgrunn av planutvalgets vedtak og tiltakshavers egne vurderinger har kommunen mottatt 
et revidert planforslag.  I tillegg er det en intensjon mellom tiltakshaver og kommunen ved 
forhandlingsutvalget om at det ikke lenger er nødvendig å bygge en idrettshall i området og at 
rekkefølgekravet kan tas ut dersom utbygger og kommunen blir enig om et tillegg til tidligere 
inngått utbyggingsavtale. 
Boliger  
Revidert planforslag legger opp til at alle boligene tas ut av planen.  Konsekvensene av dette er 
lavere byggehøyde, estetikk, noe mindre trafikk m.m. Tidligere forslag med boliger på taket 
over handelssenteret førte til en del ekstra utfordringer som gangadkomst til boliger, 
lekeplasser og uteoppholdsareal for barn, brannsikkerhet m.m. 
 
Rådmannen ser positivt på at boligdelen er tatt ut av prosjektet.  Dette gir en mer ryddig 
struktur i området.  Rådmannen tror også dette vil være positivt for estetikken i prosjektet. 
 
Parkering 
I opprinnelig planforslag var det foreslått et krav på 760 parkeringsplasser.  Illustrasjonsplanen 
som fulgte med planforslaget viste 911 parkeringsplasser.  Etter kommunens forskrift om 
parkering er parkeringskravet for de opprinnelig foreslåtte boligene 135 parkeringsplasser.  
Planutvalget har vedtatt at parkeringsdekningen bedres betydelig. 
 
I revidert planforslag er det foreslått et krav på 710 parkeringsplasser.  Dette er også vist i 
illustrasjonsplanen. 
 
I forslag til reguleringsplan for Kleiver ligger kravet til parkeringsplasser 6% under 
forskriftens krav.  Noe av begrunnelsen er type forretning med plasskrevende varer og en 
sammenligning med parkeringsplassen ved Bauhaus på Liertoppen. 
 
Ved Ski storsenter er det 1400 parkeringsplasser og ved Vinterbrosenteret er det 1750 
parkeringsplasser. 
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Tiltakshaver viser til at tiltaket vil skille seg ut fra et vanlig kjøpesenter som har mange mindre 
forretninger.  Vestby senter er planlagt med få, men store forretninger.  De mener dette vil 
medføre at behovet for parkeringsplasser vil være mindre. 
 
Ut fra forskrift om parkering vil kravet til parkeringsplasser være 980.  Rådmannen mener det 
kan være forsvarlig å gjøre et lite fratrekk i parkeringskravet på bakgrunn i planlagt 
virksomhet og også noe på grunn av nærheten til kollektivknutepunktet ved Vestby stasjon, og 
foreslår et parkeringskrav på 800. 
 
Dersom det ved en senere anledning blir fremmet planer om boliger, må kravet om 
parkeringsdekning skjerpes. 
 
Gang- og sykkeklveisystem 
Revidert planforslag legger opp til at gang- og sykkelveien legges i plan med fotgjengerfelt 
ved østre rundkjørings avkjøring til Yx.  Kommunen har sammen med Statens vegvesen 
diskutert denne løsningen og kommunen har ikke fått gjennomslag for tiltakshavers ønsker.  
Slik gang- og sykkelveisystemet foreslås vil dette medføre en ekstra omvei for gangtrafikken 
langs Kirkeveien og til det nye senteret.  Det er da en betydelig fare for at gangtrafikken vil 
finne sine egne veier over selve rundkjøringen.  Det er helt uaktuelt å legge fotgjengerfelt over 
Kirkeveien ved denne rundkjøringen.  Denne måtte i så fall på et punkt krysse to kjørefelt i 
strekk.  Dette vil ikke bli godkjent av Statens vegvesen. 
 
Området er allerede i dag ulykkesbelastet og det er viktig å finne løsninger som er trafikksikre 
også når trafikker øker i dette området.  Den eneste akseptable løsningen vil være en 
undergang som legges på en slik måte at den blir benyttet.  Dette er også i samsvar med 
planutvalgets vedtak.  Mye av gang- og sykkelveisystemet vil med et slikt forslag ligge i 
underganger og i sjakter under bakkenivå.  Det er da viktig å legge stor vekt på utforming, 
overflater, lys, vedlikehold m.m. Ved sluttbehandlingen bør det vurderes om slike forhold bør 
medtas i reguleringsbestemmelsene. 
 
INNSTILLING: 
 
Forslag til Vestby senter - Bebyggelsesplan med kart datert xxxx og bestemmelser datert 
21.12.2007, legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-2. 
 
BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN 14.01.2008 
 
Rådmannen endret sin innstilling i møte: 
 

1. Forslag til Vestby senter - Bebyggelsesplan med kart datert 07.01.2008 og 
bestemmelser datert 21.12.2007, legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 28-2. 

2. Gjeldende reguleringsbestemmelser for Vestby senter, med rekkefølgekrav om bygging 
av idrettshall før kjøpesenter godtas, vurderes endret slik at krav om idrettshall utgår. 
Endringen kan vedtas som mindre vesentlig reguleringsendring etter plan- og 
bygningslovens § 28-1, nr. 2, etter at berørte parter har uttalt seg i saken. 

 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK: 
 

1. Forslag til Vestby senter - Bebyggelsesplan med kart datert 07.01.2008 og 
bestemmelser datert 21.12.2007, legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 28-2. 

2. Gjeldende reguleringsbestemmelser for Vestby senter, med rekkefølgekrav om bygging 
av idrettshall før kjøpesenter godtas, vurderes endret slik at krav om idrettshall utgår. 
Endringen kan vedtas som mindre vesentlig reguleringsendring etter plan- og 
bygningslovens § 28-1, nr. 2, etter at berørte parter har uttalt seg i saken. 

 
SAKSFREMLEGG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN  
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bebyggelsesplanen har sammen med tilleggsutredning til konsekvensutredningen om trafikk 
ligget ute til offentlig ettersyn fra 31.1.2008 – 14.3.2008.  Følgende merknader har kommet 
inn: 
 
Havfslund nett  
Hafslund nett har 3 nettstasjoner som ligger like inntil grensa for planområdet. Etablering av 
strømforsyning til evt. nye anlegg krever at det tas tidlig kontakt med Hafslund.  
 
For øvrig peker Havfslund på en del generelle bestemmelser i tilknytning til kostnader ved 
omlegging av nett, økt kapasitet på eksiterende strømnett og etablering av eventuelle nye 
strømforsyningsanlegg. 
 
Ruter As 
Svært viktig at tilgjengeligheten fra kjøpesentret til bussholdeplass er god og ivaretar krav til 
universell utforming med gode gang og sykkelmuligheter. 
 
Ved trafikkvekst som medfører kapasitetsproblemer på veinettet bør det utarbeides tiltak for å 
prioritere buss på strekningen slik at disse ikke blir stående i kø mot Vestby sentrum. 
 
Det anses viktig å begrense antall parkeringsplasser for å stimulere til å reise kollektivt. 
 
Wessel eiendom 
Planlagte kryss på sydsiden av Vestbyveien 5 bør ikke tillates før trafikkproblematikken i 
Vestbyveien og adkomsten til Vestby skole er løst. Bygningen trenger også adkomst etter at 
skolen har flyttet.  
 
Vestbyveien 5 fikk eiendommen beskåret i 1992 og har parkeringsproblemer. Det ønskes ikke 
en ytterligere beskjæring av eiendommen. Det bør være en samlet trafikkplan for hele området 
og ikke kun i forhold til det nye sentret. 
 
Advokatfirmaet Skar, Dyvik, Clemetsen & Ombudstvedt på vegne av Tom Mikkelsen 
(hjemmelhaver gnr 8 bnr. 3)  
Planlagt avkjøring iht. bebyggelsesplan er inntegnet midt i tomtegrensen mellom 8/489 og 8/3. 
I reguleringsplanen er innkjøringen lagt til 8/489. Endringen i forhold til reguleringsplanen 
medfører at veien vil komme i konflikt med eksisterende uthusbygning samt forstøtningsmur 
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med gjerde og beplantning. ARC arkitekter AS opplyser til advokatfirmaet at forskjellen i 
trasevalget mellom planene ikke er tilsiktet og lett bør kunne korrigeres i samsvar med 
reguleringsplanen.   
Det bes om at overnevnte anlegg ikke berøres ved at veien i sin helhet legges til 8/489 i 
samsvar med reguleringsplanen. 
 
Advokatfirmaet Harris på vegne av eier av gnr. 8, bnr. 264, 498,490 og 491 
Det protesteres mot foreslåtte endring som innebærer at veianlegget i større utstrekning 
kommer inn på ovennevnte eiendommer i strid med gjeldende reguleringsplan.  
 
Det er ikke grunngitt hvorfor forslaget til bebyggelsesplan fraviker fra reguleringsplanen som 
gir en bedre helhetlig løsning for området enn førstnevnte. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus – innsigelse 
I utgangspunktet var senteret prosjektert til på 20.000 m2 forretningsareal. Reguleringsplanens 
§ 2 tillater et maksimalt bruksareal for kjøpesenter på 25.000 m2. Forslag til bebyggelsesplan 
er økt til 30.000 m2. I henhold til fylkesdelplanen kan det aksepteres et kjøpesenter i Vestby 
tilpasset kommunens befolkning. Ski er regionsentret.  
 
Miljøvernavdelingen påpeker at kjøpesentret med utvidelse på 10.000 m2 i forhold til 
utgangspunktet vil kreve et regionalt kundeomland. Foreslåtte utvidelse er ikke begrunnet og 
anses av miljøvernavdelingen å kunne være i strid med fylkesdelplanen. I henhold til 
miljøverndepartementets forslag til rikspolitiske bestemmelser kan kjøpesentre som er i strid 
med fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur ikke bygges uten fylkesmannens 
godkjenning. 
Miljøvernavdelingen anser at tiltakshaver må dokumentere at arealøkingen er tilpasset det 
lokale handelsbehovet i Vestby og ikke vil medføre økt bilbasert handel fra omkringliggende 
kommuner. 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til foreslått bebyggelsesplan for Vestby senter på bakgrunn 
av manglende begrunnelse for og utredning av arealøkningen på 5000 m2. Det anses også 
nødvendig med en revidert handelsanalyse på bakgrunn av arealutvidelsen. 
Miljøvernavdelingen vil vurdere om bebyggelsesplanen er i henhold til regionale og nasjonale 
føringer når en slik analyse foreligger. 
 
Akershus fylkeskommune 
Kommunen bes se på at universell utforming med tilgjengelighet for alle også 
funksjonshemmede, folk med nedsatt toleranse for forurensing, kjemiske stoffer etc. ivaretas 
så langt mulig.  
Fylkesrådmannen mener videre at det bør legges til rette for gående og syklende.  
Parkeringsdekningen på 800 plasser bør revurderes til kun å dekke det reelle behov. 
 
Når det gjelder de automatisk fredede kulturminner har Fylkesrådmannen i samråd med 
Riksantikvaren konkludert med at det ikke er nødvendig med ny dispensasjon fra 
kulturminneloven såframt overskridelser av byggelinjen mot gravfeltet ikke øker utover de 
angitte mål i bebyggelsesplanen. 
 
Når det gjelder nyere tids kulturminnner er fylkesrådmannen fornøyd med at boligdelen er tatt 
ut av prosjektet og at dette blir en etasje lavere. Dette er positivt sett fra Vestby kirke og Øvre 
Randem gård.  Det understrekes imidlertid at det er viktig at det legges vekt på høy kvalitet i 
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arkitektonisk gjennomføring, materialbruk, fargevalg etc. slik at synligheten av det store 
volumet minskes.  
 
Skilt bør ikke tillates på tak eller stikkende over gesims slik bebyggelsesplanen viser. 
Skiltingen bør framstå mest mulig skånsomt. 
 
Fylkesrådmannen mener for øvrig at tiltaket er i tråd med reguleringsplanen og har ingen 
ytterligere merknader. 
 
Statens veivesen – innsigelse 
Statens veivesen mener at en høyere forretningsandel (fra 20.000 til 30.000 m2) vil gi en 
betydelig økt trafikkbelastning i kritiske perioder enn forutsatt. Utrederne har imidlertid etter 
utvidelsen av forretningsarealet redusert anslaget for trafikkgenereringen fra sentret. Det 
savnes også en belysning av de trafikale konsekvenser av næringsutvikling på Deli Skog og 
Vestby næringsområde Øst som vil påvirke trafikkavvikling og kapasitet i forhold til Vestby 
senter.  Statens vegvesen mener for øvrig at veisystemet bør bygges som forutsatt i 
reguleringsplanen, dvs. med fotgjengerundergang ved bensinstasjonen. 
 
Statens vegvesen forutsetter at reguleringsbestemmelsene som er stadfestet av 
Miljøverndepartementet fortsatt gjelder mht. rekkefølge og krav til detalj/byggeplan for 
veitiltakene. 
 
Statens vegvesen vil ha innsigelse til planen inntil nye trafikkberegninger basert på et 
omforent grunnlag er gjennomført med dokumentasjon på at veisystemet er tilfredsstillende 
utformet. 
 
Eldrerådet 
Eldrerådet tar saken til etteretning. 
 
2. VURDERING 
 
Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre 
Miljøverndepartementet har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til rikspolitiske bestemmelser 
om kjøpesentre.  Høringsfristen er 15.4.2008.  Bestemmelsene legger opp til at kjøpesentre 
bare kan etableres i samsvar med fylkesdelplaner.  Bestemmelsene skiller ikke mellom 
detaljvarehandel og handel med plasskrevende varer.  Bestemmelsene vil gå foran 
reguleringsplaner vedtatt før bestemmelsene trer i kraft.   
  
Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur i Akershus viser kun et område 
rundt Vestby stasjon opp til og med Vestby senter, som område for etablering av 
sentrumsformål eller forretningsområder.  Kommunen kjenner ikke til når de nye forskriftene 
forventes å tre i kraft. 
  
Hensikten med bestemmelsene er bl.a. å styrke eksisterende tettstedssentre og bidra til 
miljøvennlig transportvalg.  Gjennom reguleringsplanens arealdisponeringer har kommunen 
foretatt en vurdering om at det er ønskelig med etablering av en slik virksomhet på dette 
stedet.   
 
Størrelse på kjøpesenteret 
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Fylkesmannen hadde innsigelse til økt areal for kjøpesenter og krever bl.a. en revidert 
handlsanalyse.  En revidert handelsanalyse har nå blitt utarbeidet.  Handelsanalysen 
konkluderer med at dekningsgraden for dette senteret på 25.000 m2 vil være 122 %.  I 
konsekvensutredningen til reguleringsplanen med et kjøpesenter på 20.000 m2 ble 
dekningsgraden beregnet til å ligge mellom 138 % og 151 %.  Bakgrunnen for at 
dekningsgraden er lavere enn det som tidligere er beregnet er en større antatt befolkningsvekst.  
Konklusjonen til den reviderte handelsanalysen er at det finnes et lokalt marked for et 
kjøpesenter på 25.000 m2.  Kommunen har i bestemmelsene til bebyggelsesplanen nå gjentatt 
formuleringen fra reguleringsplanen om at det maksmalt tillates 25.000 m2 bruksareal med 
kjøpeseneter.  På denne bakgrunn trekker Fylkesmannen sin innsigelse.  
  
I tillegg til et kjøpesenter på 25.000 m2 kan det bygges 5.000 m2 med andre formål som 
forretninger, idrettsanlegg, kontor m.m.  Kjøpesenter er i reguleringsbestemmelsene definert 
på samme måte som i Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur og som 
også Miljøverndepartementet har brukt.  Dersom de siste 5.000 m2 skal benyttes til 
forretninger må dette være selvstendige forretninger som ikke har noen tilknytning til 
kjøpesenteret.  Fylkesmannen skriver slikt om dette: 

Vi vil imidlertid fraråde kommunen å benytte de resterende 5000 m2 som kan bygges ut 
i henhold til bebyggelsesplanen til forretningsformål, da dette sansynligvis vil føre til 
en overdekning av forretninger i Vestby. 

 
Rådmannen er svært forundret over denne uttalelsen.  Med denne utalelsen må Fylkesmannen 
mene at dersom Vestby senter blir bygget ut med et kjøpesenter på 25.000 m2 bør det ikke 
bygges mer forretninger i Vestby sentrum.  Flere områder i Vestby sentrum er i dag ferdig 
regulert  til forretninger.  For det første er det ikke dokumentert at det vil bli noen overdekning 
av forretninger ved en evt. slik utvidelse.  For det andre har ikke kommunen noen hjemmel til 
å nekte tillatelse dersom det kommer inn søknader i samsvar med reguleringsplaner eller 
bebyggelsesplaner.  For det tredje mener rådmannen det vil være positivt for Vestby sentrum 
med med en videre utvikling med forretninger kombinert med andre sentrumsfunksjoner.  
Dette er i samsvar med kommuneplanens mål for utviklingen. 
 
Revidert trafikkanalyse 
Det har nå blitt laget en ny trafikkanalyse basert på innspill fra Statens vegvesen.  
Trafikkanalysen er sendt over til Statens vegvesen.  Det forventes at innsigelsen til planen 
trekkes. 
 
På bakgrunn av trafikkanalysen er det blitt foretatt slike endringer i bebyggelsesplanen: 
• Planområdet vil utvides til å omfatte rundkjøringen øst for E6 og det vises to kjørefelt inn i 

rundkjøringen fra sør, to kjørefelt ut av rundkjøringen mot vest og et filterfelt fra øst mot 
nord. 

• Utkjøringen fra kommunal vei forbi senteret og ut på Vestbyveien i T-kryss utvides til to 
kjørefelt. 

• Rekkefølgebestemmelsene endres slik at det ikke blir noen konkrete rekkefølgekrav knyttet 
til de nye utvidelsene av trafikksystemet som beskrevet over.  Gjennomføringen av disse 
tiltakene gjennomføres ved behov eller ved at det settes rekkefølgekrav på nye 
reguleringsplaner som medfører behov for bedre kapasitet i krysset.  Kommunen vil sikre 
at grunn til disse tiltakene overføres fra Nordiske Handelsparker til Statens 
vegvesen/kommunen nå. 
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Trafikkanalysen viser også at kapasitetsgrensen for 2-felt på Kirkeveien mellom østre og 
vestre rundkjøring ved E6 og inn til Vestbyveien vil bli oversteget.  Det foreslås likevel ikke 
endringer i planene for dette for.  Dette er likevel forhold som bør være under oppsikt 
framover etter hvert som Vestby sentrum planlegges og bygges ut videre. 
 
Privat avkjørsel øst for Vestbyveien 
Ved utarbeidelsen av reguleringsplanen for Vestby senter har verken kommunen eller Statens 
vegvesen vært oppmerksom på denne avkjøringen som ligger rett ovenfor T-krysset i 
Vestbyveien.  Dette er en adkomst til en forretning, 7 boliger og vaskehallen til Scaus 
Transport.  I forbindelse med detaljplanleggingen av veisystemet i området bør det i best mulig 
grad ta hensyn til problemstillingen for å få et best mulig resultat.  Det må legges vekt på 
trafikksikkerhet samtidig som tilfredstillende tilgjengelighet for boliger og 
næringseiendommer opprettholdes.  Det kan ikke aksepteres at avkjørselen blir benyttet for 
adkomst til Vestby skole.  Rådmannen mener det ikke er riktig å sette krav om utsettelse av 
byggingen av resten av anlegget før denne avkjørselsituasjonen er avklart. 
 
Adkomst til B/F/K 2 (Området ved gartneriet) 
Tom Mikkelsen påpeker gjennom sin advokat at avkjøringen til B/F/K 2 nå er flyttet noe mot 
nord slik at hans boligeiendom 8/3 blir berørt.  Denne endringen har ikke vært tilsiktet og 
avkjørselen er nå justert noe sørover slik at den i sin helhet ligger innenfor eiendommen 8/489 
i samsvar med reguleringskartet. 
 
Endret trase for Senterveien 
I reguleringsplanen går nordre avkjøring fra rundkjøringen ved Yx i en sving for å unngå å 
komme i konflikt med eksisterende drivhus.  Drivhusene er nå lenger ikke i bruk.  For å få en 
enklere geometri og en bedre arrondering av næringsarealene er denne veien nå lagt mer rett 
gjennom området.   
 
T G M Eiendom AS  har gjennom sin advokat protestert på denne endringen av veitraseen.  
Det blir påstått at gjeldende reguleringsplan gir en bedre helhetlig løsning for området.  
Rådmannen er ikke enig i denne påstanden.   
 
Gang- og sykkelveisystem 
Deler av gang- og sykkelveisystemet ligger i underganger og under bakkenivå.  Skal dette bli 
et attraktivt gang- og sykkelveisystem er det viktig at forholdene legges til rette.  Det foreslås 
nå lagt inn en slik bestemmelse:  

Der gang- og sykkelveier går i underganger og langs skjæringer under terrengnivå, 
skal det legges spesiell vekt på lyse, oversiktlige og estetisk godt utformet veianlegg. 

 
Skilt og reklame 
Vestby kommune har vedtatt egne vedtekter om skilt og reklame.  Der står det bl.a.:   

I boligområder er lysreklame og større reklamearrangement ikke tillatt. Mindre 
reklame på forretninger som betjener området kan tillates. Reklame som sjenerer 
boliger kan forbys. Det skal legges avgjørende vekt på å tilpasse skiltet til bygningen 
og bygningsmiljøet i området, og bygningsrådet kan forby skilt som ved sin størrelse, 
farge eller utforming forøvrig virker skjemmende i forhold til omgivelsene. I … 
områder med verdifullt landskap, kan kommunen sette bestemte krav til utforming og 
størrelse. Takreklame, dvs. reklameinnretning som helt eller delvis stikker opp over 
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gesims, er ikke tillatt. Ved plassering av skilt utvendig på bygning, innhegning e.l. skal 
skiltets utforming, farge og plassering tilpasses og underordnes byggverkets fasade. 

  
Kommunen mener disse bestemmelsene i hovedsak er dekkende for de krav som bør stilles.  
Det er likevel foreslått lagt til en slik bestemmelse: 
 

Sammen med søknad om byggetillatelse skal det redegjøres for skilt ved at det 
utarbeides en skiltplan. Skilt skal ikke dekke mer enn 30 % av fasadearealet. Fasade 
mot vest (varemottak) skal ikke regnes med i fasadearealet.  

 
Kulturlandskap 
Tiltaket berører det nasjonalt viktige kulrurlandskapet rundt Vestby kirke.  Det er påpekt av 
flere høringsorgan at det må tas spesielle hensyn.  Bebyggelsen bli mindere i volum og høyde 
og legges på en slik måte at innsynet fra prestegården ikke blir problematisk. 

   
Estetikk 
Rådmannen mener at det skal legges stor vekt på estetikk i dette prosjektet som ligger ved 
innkjøringen til Vestby sentrum.   Det foreslås lagt inn en slik bestemmelse: 

 
Det skal legges vekt på høy kvalitet i arkitektonisk utforming, detaljering, materialbruk 
og fargesetting.  Viktige landskapskvaliteter skal hensyntas.  
 

Dette må følges opp i byggesaksbehandlingen. 
 
Grøntareal 
Det er lagt inn en del med privat felles grøntanlegg.  I tillegg er det likevel lagt inn i 
bestemmelsene krav om grønne rabatter mellom parkeringsrekkene for å bedre grøntpreget i 
området. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Tiltakshaver har sendt inn en sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse.  Rådmannen har 
følgende utfyllende kommentarer: 
 
• Det forutsettes at geoteknisk kompetanse blir benyttet for å sikre fundamenteringen i 

området.  Det forutsettes at dette ivaretas av prosjekterende i forbindelse med 
byggesaksbehandlingen. 

• Tiltakshaver har skrevet at de ønsker å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå 
negative konsekvenser av evt. radon-gass.  Det forutsettes at dette ivaretas av 
prosjekterende i forbindelse med byggesaksbehandlingen. 

• For å få nok brannvann må tiltakshaver selv sørge for nok trykk og mengde ut over det som 
kommunen kan levere.  Det forutsettes at dette ivaretas av prosjekterende i forbindelse 
med byggesaksbehandlingen. 

• Kirkeveien er i dag spesielt ulykkesutsatt.  Det er i planen lagt vekt på trafikksikkerhet slik 
at dette faremomentet øker selv om trafikken blir større. 

 
Overskuddsmasser 
Mange store byggeprosjekt i Vestby medfører behov for deponering av overskuddsmasser.  
Det rimligste vil være massebalanse og gjenbruk av masser på egen tomt.  På denne tomten vil 
det trolig bli noe god matjord som kan selges.  Fra andre prosjekt har kommunen erfaring med 
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at det er ønskelig med permanent deponering og heving av dyrka mark.  Dette er normalt tiltak 
som må omsøkes og hvor det også kan være aktuelt å kreve kulturminneundersøkelser før det 
gis tillatelse.  Dette kan ta tid og det er derfor viktig at dette er gjennomtenkt i god tid på 
forhånd.   
 Naturvernområdet 
Bebyggelsesplanen som lå ute til offentlig ettersyn viste et mindre område i vest som 
naturvernområde.  Dette er en mindre del av det samme område som foreslås lagt ut som 
naturvernområde i Randem gravminnefelt – Reguleringsplan.  Denne planen skal opp til 
sluttbehandling snart.  For å få en bedre arrondering på plankartene foreslås at dette område 
flyttes over til denne planen.  Plangrensen for bebyggelsesplanen blir da flyttet noen. 
 
Avrenning 
Hele vassdraget forbi Deli og Kjennstjernet har ikke kapasitet til økt vannføring.  Dette er 
bakgrunnen for at i forslaget til reguleringsbestemmelser er tatt med en slik formulering: 
 

Det skal dokumenteres at overvannsløsningene er utformet og dimensjonert slik at 
avrenningen fra byggeområde for forretning/kontor og fellesområder ikke overstiger 
dagens avrenning fra området og at overvannet ikke inneholder salt, olje eller annen 
forurensning. 

 
Det betyr i praksis at det må bygges et større fordrøyningsmagasin innenfor byggeområde som 
sørger for at avrenningen ikke blir større enn i dag.  Fordrøyningsmagasinet må ha stor nok 
kapasitet til også å ta imot økt nedbør på grunn av eventuelle klimaendringer. 
 
Forholdet mellom bebyggelsesplan og reguleringsplan 
Det er i bestemmelsene presisert at 

Dette er utfyllende bestemmelser som gjelder i tillegg til reguleringsbestemmelsene for 
området.  Disse bestemmelsen gjelder framfor reguleringsbestemmelsene der det ikke 
er samsvar mellom bestemmelsene 
. 

På flere punkter er det ikke samsar mellom reguleringsplan og bebyggelsesplan.  Det gjelder 
bl.a. størrelse på bygget og antall parkeringsplasser.  I disse tilfellene gjelder bebyggelsplanen 
foran reguleringsplanen. 
 
Mindre vesentlig endring av reguleringsplan 
Samtidig som bebyggelsesplanen lå ute til offentlig ettersyn ble det tatt opp spørsmålet om å ta 
ut rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelsene om at idrettshall skal ferdigstilles før det gis 
brukstillatelse. 
 
Bakgrunnen for rekkefølgekravet var tidligere planer for et større flerbrukssenter med mange 
forskjellige aktiviteter på tomten.  For å sikre seg at også idretten fikk sin del av dette, ble 
kravet tatt in i reguleringsbestemmelsene.  Utbygger og kommunen har kommet fram til at det 
er samfunnsøkonomisk mest gunstig at midler til bygging av idrettshall kanaliseres til 
kommunalt idrettsanlegg på Sole IV.  Det er inngått en egen utbyggingsavtale om dette. 
 
Rådmannen foreslår at en mindre vesentlig endring av reguleringsplanen blir vedtatt 
administrativt når søknad om byggetillatelse foreligger. 
 
3. ALTERNATIVER 
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Det foreligger ikke alternativer i saken. 
 
4. KONKLUSJON  
 
Prinsippet om at dette området skal bygges ut med kjøpesenter m.m. er fastlagt i gjeldende 
reguleringsplan.  Denne bebyggelsesplanen avklarer nærmere detaljer ved gjennomføringen av 
prosjetet.   
 
Rådmannen mener foreliggende planer er et godt utgangspunkt for å få til et hensiktsmessig og 
estetisk godt kjøpesenter for Vestby sentrum.  Bebyggelsen som er vist er vesentlig mindre enn 
det reguleringsplanen legger opp til. 
 
Rådmannen mener prosjektet vil gi mange positive konsekvenser for kommunen; nye 
arbeidsplasser, bedre service til kommunens innbyggere, være med på å bygge opp 
sentrumsarealen i Vestby og at prosjektet vil være med på å tiltrekke seg yttligere bedrifter 
med arbeidsplasser til kommunen. 
 
På bakgrunn i revidert handelsanalyse har Fylkesmannen trukket sin innsigelse til 
bebyggelsesplanen.  Revidert trafikkanalyse er blitt sendt over til Statens vegvesen.  Det 
forventes et svar før behandlingen i plan- og miljøutvalget om Statens vegvesen trekker sin 
innsigelse. 
 
INNSTILLING: 
 
Vestby senter – Bebyggelsesplan, med kart datert xxx og bestemmelser datert xxx 
egengodkjennes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-2 og på bakgrunn i 
tilleggsutredning til konsekvensutredning om trafikk og om handel. 
 
BEHANDLING I Plan- og miljøutvalget DEN 09.06.2008 
 
Rådmannen endret sin innstilling i møtet: 
 
Vestby senter – Bebyggelsesplan, med kart datert 19.5.2008 og bestemmelser datert 14.5.2008 
vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-2 og på bakgrunn i tilleggsutredning til 
konsekvensutredning om trafikk og om handel, og med slik endring i bestemmelsene: 
§3 får slikt tillegg: Offentlig trafikkområde er ikke detaljert avklart i bebyggelsesplanen.  Ved 
byggesaksbehandlingen kan det foretas mindre justeringer innenfor formålet offentlig 
trafikkområde. 
Statens vegvesen har innsigelse til bebyggelsesplanen og planen sendes kommunestyret for 
vedtak før planen oversendes departementet for stadfestelse.  Dersom innsigelsen trekkes er 
dette vedtaket å anse som en egengodkjenning av planen. 
 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
 
Vestby senter – Bebyggelsesplan, med kart datert 19.5.2008 og bestemmelser datert 14.5.2008 
vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-2 og på bakgrunn i tilleggsutredning til 
konsekvensutredning om trafikk og om handel, og med slik endring i bestemmelsene: 
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§3 får slikt tillegg: Offentlig trafikkområde er ikke detaljert avklart i bebyggelsesplanen.  Ved 
byggesaksbehandlingen kan det foretas mindre justeringer innenfor formålet offentlig 
trafikkområde. 
Statens vegvesen har innsigelse til bebyggelsesplanen og planen sendes kommunestyret for 
vedtak før planen oversendes departementet for stadfestelse.  Dersom innsigelsen trekkes er 
dette vedtaket å anse som en egengodkjenning av planen. 
 
BEHANDLING I Kommunestyret DEN 16.06.2008 
 
Repr. Grethe Lill Grytan (Sv) fremmet følgende forslag: 
 
Saken utsettes til første møte etter sommerferien. 
 
Votering: 
Repr. Grethe Lill Grytans forslag fikk 3 stemmer. 
Plan- og miljøutvalgets innstilling fikk 33 stemmer og ble vedtatt. 
 
VEDTAK: 
 
Vestby senter – Bebyggelsesplan, med kart datert 19.5.2008 og bestemmelser datert 14.5.2008 
vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-2 og på bakgrunn i tilleggsutredning til 
konsekvensutredning om trafikk og om handel, og med slik endring i bestemmelsene: 
§3 får slikt tillegg: Offentlig trafikkområde er ikke detaljert avklart i bebyggelsesplanen.  Ved 
byggesaksbehandlingen kan det foretas mindre justeringer innenfor formålet offentlig 
trafikkområde. 
Statens vegvesen har innsigelse til bebyggelsesplanen og planen sendes kommunestyret for 
vedtak før planen oversendes departementet for stadfestelse.  Dersom innsigelsen trekkes er 
dette vedtaket å anse som en egengodkjenning av planen. 
 
 
 
Eksp.: Saken oversendes saksbehandler for videre ekspedering. 
 
 
 
Vestby, 19.06.08 
 
 
Knut Haugestad 
Rådmann 
 
 
 
 
 
 
 
 


