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FORSKRIFT OM PARKERING VESTBY KOMMUNE Blankett nr 70-1016 

 

Forskrift om parkering i Vestby kommune, Akershus.  

Fastsatt av Vestby kommunestyre 5. desember 2005 med hjemmel i plan- og bygningslov 
14. juni 1985 nr. 77 § 3, § 4 og § 69.  
§ 1. Parkeringsdekning  
Ved nybygging, bruksendring og ombygging settes det følgende minimumskrav til antall 
parkeringsplasser som skal opparbeides:  
 

Frittliggende småhusbebyggelse:  
 
Enebolig og tomannsbolig  2 plasser pr. boenhet  
Sekundærleilighet under 70 m2  1 plass pr. boenhet  
 
 

Konsentrert småhusbebyggelse og 
blokkbebyggelse:  

 

 
1-2 rom  1 plass pr. boenhet  
3 rom og større  2 plasser pr. boenhet  
I tillegg 0,2 plasser pr. boenhet til besøksparkering  
 
Forretning  1 plass pr. 30 m2 BRA  
Kontor  1 plass pr. 60 m2 BRA  
Industri og lager  1 plass pr. 100 m2 BRA  
Hotell/overnattingssted  0,6 plasser pr. gjesterom  
Bevertningssted  0,2 plasser pr. sitteplass  
Barnehage  1,1 plasser pr. ansatt  
Familiebarnehage  1 plass pr. ansatt  
Skole  0,8 plasser pr. ansatt  
Sum parkeringsplasser rundes av opp til nærmeste hele plass.  
 
§ 2. Frikjøp  
Kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på 
fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av 
parkeringsanlegg.  
Kommunestyret bestemmer i handlingsprogrammet hvilken sats som til enhver tid skal 
gjelde.  
Beløpet skal innbetales før det gis igangsettingstillatelse.  
 
§ 3. Plassering av garasjer og parkeringsplasser  
Parkeringsplasser skal plasseres slik at det ikke er behov å rygge inn fra eller ut på 
offentlig eller privat vei. Felles avkjørsel for mindre enn 5 boliger kan benyttes som 
snuplass.  
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Ved garasje plassert vinkelrett på vei, skal det være minst 5 meter mellom garasje og 
regulert veigrunn. Garasje plassert parallelt med vei kan tillates plassert inntil 1,5 meter 
fra regulert veigrunn.  
I parkeringsanlegg skal parkeringsplasser plasseres slik at de kan benyttes uavhengig av 
hverandre.  
 

II  

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2006. Fra samme tid oppheves forskrift 10. mars 
19861 frikjøpsordning for manglende parkeringsdekning, Vestby kommune, Akershus.  

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.  
 
 
 


