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1 Innledning 

1.1 Planstrategi som verktøy 
Kommunestyret skal senest innen ett år etter konstituering utarbeide og vedta en kommunal 

planstrategi, jf. Plan- og bygningsloven § 10-1. Kommunal planstrategi er en oversikt over behovet for 

planer som kommunen har i de 4 årene kommunestyret er valgt for. I den kommunale planstrategien 

skal det også stå hvorfor kommunen har behov for disse planene. Hensikten er at kommunen skal 

unngå å lage flere planer enn det som er nødvendig. Kommunestyret skal drøfte strategiske valg og 

politiske prioriteringer knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 

sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunestyret 

skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan i sin helhet eller deler av den skal revideres, eller om 

planen skal videreføres uten endringer. Forutsetningene for vurderingen av planbehovet skal fremgå 

av planstrategien. Kommunestyret kan videre ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid 

med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

Kommunestyret kan ved behov endre planstrategien i valgperioden. 

Kommunal planstrategi kan slås sammen med planprogrammet for kommuneplanen, jf. Pbl kap. 11. 

Prosessreglene for planprogrammet i pbl § 11-13 gjelder da også for planstrategien. Arbeidet med 

planstrategien vil da være en del av selve revisjonen av kommuneplanen, og det er en forutsetning at 

behovet for revisjon av kommuneplanen er avklart på forhånd. Dersom planstrategi og planprogram 

behandles i to trinn, vil kommunestyret legge føringene for planprogrammet i planstrategien, og 

fastsette mandatet for arbeidet med planprogrammet. De regionale planene som er under rullering 

vil da være ferdige, og kommunene vil ha fattet sine vedtak i forbindelse med kommunereformen og 

eventuelle endringer i kommunestrukturen. Vi har en nylig vedtatt kommuneplan som har vært 

igjennom en omfattende revisjon, og forslaget legger opp til at det derfor ikke være behov for en full 

revidering, men det er likevel behov for noen mindre justeringer. Det foreslås derfor å behandle 

planstrategi og planprogram hver for seg. 

1.2 Kommunens plansystem 
Kommuneplanen er kommunens øverste plannivå. Samfunnsdelen omhandler kommunens visjon og 

overordnede målsetninger om samfunnsutviklingen, og gir overordnede føringer for arbeidet 

innenfor de ulike resultatområdene, og for kommuneplanens arealdel. Arealdelen er juridisk 

bindende, og styrer arealbruken, og ligger til grunn for utarbeidelse av reguleringsplaner og 

enkeltvedtak. Den langsiktige delen av kommuneplanen er en overordnet plan som i et 

tolvårsperspektiv skal gi grunnlag for styring og prioriteringer for kommunens samlede virksomhet. 

Den kortsiktige delen av kommuneplanen er for Vestby sin del handlingsprogrammet, som rulleres 

årlig i forbindelse med budsjettvedtak hver høst, og er således kommunestyrets bestilling til 

rådmannen gjennom årsbudsjettet. 

I tillegg har vi tematiske kommunedelplaner. De tidligere geografiske kommunedelplanene for 

Vestby nord og Son ble erstattet av gjeldende kommuneplan. 

 



 

 

 

2 Overordnede føringer som har betydning for kommunens 

planbehov 

2.1 Statlige føringer 
Nasjonale forventinger 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging rulleres hvert fjerde år, jf. Pbl § 6-1, og 

ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015. De nasjonale forventningene skal legges til grunn 

for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier 

og planer. De skal også legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. Her er 

samlet de mål, oppgaver og interesser som det skal legges særlig vekt på i planleggingen. De 

nasjonale forventningene fokuserer på tre hovedområder: 

 Gode og effektive planprosesser 

o Planforslag og beslutninger baseres på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag, og 

ivaretar nasjonale og viktige regionale interesser. Samtidig sikres tidlig medvirkning 

og involvering av allmennheten, berørte myndigheter, parter og 

interesseorganisasjoner. 

o Regionalt planforum styrkes som arena for tidlig avklaring av interesser og konflikter 

i plansaker, slik at viktige hensyn ivaretas og innsigelser begrenses. Kommunene 



 

bruker regionalt planforum aktivt, og fylkesmannen, andre statlige myndigheter og 

fylkeskommunen skal prioritere deltakelse og komme med tydelige signaler om hva 

som er nasjonale og viktige regionale interesser i den enkelte sak. 

o Det lokale selvstyret skal prioriteres, og innsigelse fremmes kun når det er nødvendig 

for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser, og når tidlig dialog ikke har ført 

frem. 

o Kommunene tar i bruk mulighetene som ligger i plan- og bygningsloven for 

prioriteringer og forenklinger. Kommunene oppdaterer overordnede planer, unngår 

flere plannivåer enn nødvendig, sørger for hensiktsmessig detaljering og tar i bruk 

mulighetene for parallell plan- og byggesaksbehandling. 

o Kommunene sikrer effektiv behandling av private planforslag, og bidrar til god 

plankvalitet ved å gi tidlige, tydelige og relevante krav til utredninger og 

dokumentasjon. 

o Kommunene sikrer enkel tilgang til digitale plandata gjennom bruk av digitalt 

planregister, og ta i bruk verktøy for digital plandialog og plan- og 

byggesaksbehandling. 

 Bærekraftig areal og samfunnsutvikling 

o Kommunene og fylkeskommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene, 

energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av 

næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester. 

o Kommunene og fylkeskommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og 

sårbarhet i sin samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene 

sikrer at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et 

godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og 

sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige 

klimaendringer. 

o Kommunene og fylkeskommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og 

landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og 

kommunale planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger 

synliggjøres og tas hensyn til. 

o Kommunene og fylkeskommunene samarbeider om planlegging for verdiskapning, 

bærekraftig næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og 

regionale og lokale aktører. Det settes av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling 

som ivaretar næringslivets behov, og som er lokalisert ut fra hensynet til samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging. 

o Kommunene og fylkeskommunene sikrer viktige jordbruksområder, og legger til rette 

for nye og grønne næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, 

mat med lokal identitet og utnyttelse av bioenergi. 

o Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og 

havbruksnæringen i kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og 

andre samfunnsinteresser. Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv. 

o Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster 

for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet 

for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng. 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 



 

o Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, 

senterstruktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for 

kollektivtrafikken. Gjennom planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og 

tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. 

Staten, fylkeskommunene og kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne 

vedtak. 

o Regional og kommunal planlegging legger til rette for tilstrekkelig og variert 

boligbygging, lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. 

o Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for 

økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og 

sykkelveiforbindelser av høy kvalitet. Potensialet for fortetting og transformasjon 

utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. 

o Kommunene og fylkeskommunene bidrar aktivt i arbeidet med 

konseptvalgutredninger og statlige planer for store samferdselstiltak. Kommunene 

tilrettelegger for effektive prosesser og rask behandling av kommunedelplaner og 

reguleringsplaner for samferdselstiltak. 

o Kommunene bidrar i samarbeid med statlige fagmyndigheter til at godsterminaler og 

havner prioriteres i planleggingen. Og at disse utvikles som effektive 

logistikknutepunkter. 

o Fylkeskommunene og kommunene i storbyområdene legger til grunn at 

transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og følger aktivt 

opp bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler med staten. 

o Kommunene har en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk for å skape et godt og 

levende bymiljø. Kommunene tilrettelegger for etablering av boliger, arbeidsplasser, 

handel, service og sosiale møteplasser i sentrum. Et forpliktende samarbeid mellom 

kommunen og privat næringsliv bør vektlegges. Arkitektur, kulturminner, 

landskalpsverdier, vann og grønne elementer tas aktivt i bruk som ressurser i 

sentrumsutviklingen. 

o Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for 

skadelig støy og luftforurensning. 

o Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel 

for hele befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne 

vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv. 

o Kommunene legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i 

planlegging av omgivelser og bebyggelse. 

 

KVU Oslonavet: 

Er ute på høring våren 2016. Konseptvalgutredning om person- og godstransport og 

fremkommelighet i Osloregionen. Tittelen «Fra nav til nettverk» beskriver anbefalt løsning.  

NTP: 

Transportetatenes grunnlagsdokument til rullering av Nasjonal Transportplan er ute på høring til 1. 

juli 2016, og forventes vedtatt i 2017. Ny NTP vil gjelde fra 2018 – 2029. Samfunnsøkonomisk nytte 



 

viktig vurdering av tiltak i transportetatenes forslag, i tillegg til samfunnssikkerhet og 

sammenhengende utbygging. 

Bred samfunnsanalyse av godstransport: 

Gir et grunnlag for videre politisk behandling av tiltak for mer miljøvennlig godstransport, og 

potensialet for overføring av gods fra vei til bane og sjø. Innebærer også en analyse av ulike 

terminalstrukturer. 

KVU terminalstruktur: 

Foreligger ingen konklusjoner eller vedtak om framtidig terminalstruktur. Utredningen er i ettertid 

blitt supplert med Bred samfunnsanalyse av godstransport, og transportetatenes 

grunnlagsdokument til Nasjonal Transportplan. 

KVU oslofjordkryssing: 

Det foreligger fortsatt ingen konklusjon på hvilken løsning eller hvilke løsninger som blir valgt på 

bakgrunn av konseptvalgutredningen.  

Folkehelseloven 

Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 

utjevner sosiale forskjeller. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige 

helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en 

forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.  

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal være skriftlig og definere 

folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen 

skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 

helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Oversikten skal inngå som grunnlag for 

arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i 

strategien. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og 

strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor 

med utgangspunkt i oversikten. 

Samhandlingsreformen 

Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester på en 

bærekraftig måte. Det legges til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste i 

størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning 

med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige 

pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas. Kommunene skal se helse- og omsorgssektoren i 

sammenheng med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver. 

Naturmangfoldloven 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 



 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Gjennom denne loven med 

tilhørende forskrifter må kommunen påse at arealendringer og byggetiltak ikke kommer i konflikt 

med det biologiske og geologiske mangfoldet etc. 

Universell utforming (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 

samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling i kommunen, og skal bidra til at Norge oppfyller sine forpliktelser etter FNs 

barnekonvensjon. Konsekvenser for barn og unge skal vurderes i planlegging og saksbehandling. Barn 

og unge skal selv gis anledning til å delta i planprosessen. Kommunen skal utarbeide retningslinjer 

eller bestemmelser om omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som 

skal sikres i planer der barn og unge er berørt. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal 

være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes 

arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, 

store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for 

lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.  

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Målet er å ivareta allmennhetens interesser og hindre uheldig bygging langs sjøen. I 100metersbeltet 

skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Det strengeste vernet er i de største pressområdene, som er Oslofjordregionen. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 

fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler 

for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 

energiomlegging i tråd med retningslinjen. Revisjon av planer som omhandler klima- og 

energispørsmål skal vurderes regelmessig og minst hvert fjerde år i forbindelse med kommunal 

planstrategi. 

Nasjonal transportplan 

NTP er under rullering, og ny NTP skal gjelde fra 2018 – 2029. Gjeldende ATP for 2014 – 2023 ble 

vedtatt juni 2013, og omfatter veg, jernbane, luftfart og kystforvaltning. Hovedgrepene er å 

prioritere tiltak for bedre kapasitet og et mer robust vegnett i distriktene. I byområdene er det lagt 

mest vekt på å utvikle et effektivt kollektivtilbud og økt tilrettelegging for syklister og gående.  

 

 



 

2.2 Regionale føringer 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Forventningsbrev 2016 

Fylkesmannen vil bidra til at viktige regionale og statlige interesser kommer tydelig fram så tidlig som 

mulig i kommunale planprosesser. Derfor prioriterer fylkesmannen å formidle nasjonal arealpolitikk 

gjennom å tilby kommunene dialog og veiledning i utvalgte temaer. Fylkesmannen inviterer 

kommunene til å melde inn tema som det er ønske om å drøfte nærmere. 

Det har kommet nye nasjonale forventninger til planleggingen. Det legges økt vekt på kommunenes 

ansvar for å ivareta nasjonale og regionale verdier og på kommunalt selvstyre. Det skal legges vekt på 

gode og raske planprosesser, godt kunnskapsgrunnlag og riktig lokalisering. 

Hovedstadsregionen er et pressområde og det er viktig at boligbyggingen forsterkes på de rette 

stedene. Det er utarbeidet en regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, som 

definerer prioriterte vekstområder. Fylkesmannen forutsetter at denne legges til grunn for 

kommunenes planlegging. 

Akershus fylkeskommune 

Regional plan for samordnet areal og transportplanlegging: Planen ble vedtatt i desember 2015. 

Planen sier at i de kommunene som har regionale byer skal 90 % av veksten skje i byene og de 

resterende 10 % i tettstedene for øvrig i kommunen, mens i de øvrige kommunene, inkludert Vestby, 

skal 80 % av veksten skje i det utpekte prioriterte vekstområdet, som er Vestby sentrum for Vestby 

kommunes del, og de resterende 20 % skal skje i de eksisterende tettstedene ellers i kommunen. Det 

bør også vurderes å trekke en langsiktig avgrensning for framtidig vekst og bevaring av natur- og 

kulturmiljø. På bakgrunn av den regionale planen har fylkeskommunen utarbeidet et 

handlingsprogram. Som en del av dette er det for tiden under utarbeidelse delregionale 

mobilitetsprogram, som grunnlag for hvilke tiltak som skal prioriteres, hovedsakelig tiltak for sykkel, 

gange og kollektiv. 

Regional plan for handel, service og senterstruktur: Inntil videre er det Fylkesdelplan for 

handelsvirksomhet, service og senterstruktur fra 2001 som er gjeldende. Planen er under revidering, 

og blir sendt på høring våren 2016. Planen skal ferdigstilles i løpet av 2016.  

Regional plan for kulturminner og kulturmiljø: Planen ble rullert i 2013. 

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet: Planen skal ferdigstilles i løpet av 2016. 

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus: Planen ble ferdigstilt i 2015. 

Regional plan for utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling: Planarbeidet er ikke 

påbegynt. 

Regional plan for klima og energi: Planen skal ferdigstilles i 2017. 

Regional plan for masseforvaltning: Planen er ute på høring våren 2016, og skal ferdigstilles i løpet av 

2016. 



 

Regional plan for vannforvaltning: Planen ble rullert i 2015. 

Regional plan for kystområdene langs Oslofjorden i Akershus: Planarbeidet er ikke påbegynt. 

Folloregionen 

Follorådets regionale føringer og handlingsprogram 

Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Ski, Ås, Vestby, Frogn, 

Nesodden og Oppegård samt Akershus fylkeskommune. Den overordnede strategien er mer styrke 

utad på ulike regionale utviklingsområder, og kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom 

interkommunalt samarbeid om samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og 

administrasjon. Samarbeidsområdene er felles strategier overfor stat og omverden for øvrig, regional 

planlegging, kommunesamarbeid etter behov, tjenestesamarbeid og utviklingsarbeid.  

Satsingsområder innenfor regionale utviklingsoppgaver er næringsutvikling, hvor hovedmålet er å 

styrke Follo som næringsregion slik at regionens næringsmessige muligheter kan utløses, blant annet 

ved å bygge opp et innovativt nærings- og kunnskapsmiljø som er internasjonalt ledende innenfor 

bioøkonomien, og bistå flere gode gründere til selskapsetableringer. 

I tillegg fremskaffes et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag i forbindelse med 

kommunereformen, som et grunnlag som kan belyse ulike modeller for framtidig kommunestruktur. 

Innenfor helse er målet at Follorådet skal samarbeide om et godt helsetilbud for innbyggerne i Follo i 

forbindelse med gjennomføring av Samhandlingsreformen. 

Mål for en bærekraftig utvikling er at Folloregionen skal bidra til økt bruk av fornybar energi og en 

bærekraftig klimapolitikk. 

Innenfor areal og samferdsel er målet at arealutviklingen og utbyggingsmønsteret i Follo skal baseres 

på prinsippene for en bærekraftig utvikling, der et arealeffektivt utbyggingsmønster, bevaring av 

naturgrunnlag og tilrettelegging for miljøvennlige transportløsninger står sentralt. 

Når det gjelder støttefunksjoner og administrative oppgaver er målet kvalitet i alle ledd i etablerte 

støttefunksjoner og administrative oppgaver.  

Avtale om samarbeidsform for næringsutvikling i Follo. Avtalen er inngått mellom Follorådet, Campus 

Ås, Akershus fylkeskommune og Ås kommune, og Vestby har vedtatt å være med på å følge opp 

avtalen.  

Osloregionen 

Samarbeidsalliansen Osloregionen består av 78 kommuner og 5 fylkeskommuner i 

hovedstadsområdet, og det bor drøyt to millioner innbyggere innenfor området. Den overordnede 

målsettingen er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 

Strategiene innsats for å påvirke positivt ulike faktorer som gjør Osloregionen både 

konkurransekraftig og bærekraftig, dvs gjøre Osloregionen bedre, samt direkte innsats for å profilere 

og markedsføre Osloregionen, nasjonalt og internasjonalt, dvs. gjøre Osloregionen bedre kjent. 

Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen 



 

Areal- og transportutvikling er et sentralt innsatsområde innenfor samarbeidsalliansen Osloregionen. 

I perioden 2014 – 2016 pågår revisjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» 

(2008). Strategien har som utgangspunkt at en flerkjernet utvikling kan styrke regionens 

internasjonale konkurransekraft, og samtidig være en nødvendig del av den kursendringen som må til 

for å nå nasjonale og regionale klimamål. Revidert versjon av strategien vedtas våren 2016. 

Hovedmålet er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. I 

tillegg er det tre undermål:  

 Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 

bevaring av overordnet grønnstruktur. 

 Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til 

resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med 

tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. 

 Osloregionen skal oppfylle nasjonale og regionale klimamål. Persontransportveksten i 

byområder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Det er pekt ut noen strategier for hvordan målene skal oppnås. Disse er i grove trekk: 

 En flerkjernet region 

o Utnytte hovedstadsområdets vekstkraft til beste for hele Osloregionen. Vekst må 

brukes som en mulighet til å skape økt konkurransekraft og utvikle mer bærekraftige 

byer og tettsteder. 

o Bygge ut transportnettet, med jernbanen som ryggrad, for å binde bolig- og 

arbeidsmarkedene tettere sammen. Dette skal gi bedrifter bedre tilgang til 

kompetanse, og styrke grunnlaget for bolig- og næringsutvikling, også utenfor Oslos 

nærmeste omland. 

o Konsentrere veksten til byer og tettsteder, og lokalisere viktige private og offentlige 

funksjoner til de største byene. Dette skal skape sterke sentra for verdiskaping i ulike 

deler av regionen og stimulere til motstrøms pendling som vil gi økt nytte av 

jernbaneinvesteringene. 

o Fremme regionalt mangfold gjennom å ta vare på og utvikle regionale variasjoner og 

lokale fortrinn, blant annet knyttet til eksisterende nærings- og kunnskapsmiljøer. 

 By- og tettstedsutvikling 

o Utvikle attraktive byer og tettsteder etter prinsipper for kompakt og miljøvennlig 

stedsutvikling med boliger i gangavstand til arbeid, handel og tjenester. Dette skal 

fremme gåing, sykling og kollektivtransport, og redusere behovet for å bygge ned 

natur, kulturlandskap og landbruksområder i byenes randsoner. 

o Lokalisere handel, arbeidsplasser, kultur og undervisning i sentrum, slik at de bygger 

opp under levende byer og tettsteder. Prinsippene om rett virksomhet på rett sted i 

forhold til transportsystemet, legges til grunn. 

o Lokalisering av offentlige virksomheter skal brukes som et aktivt virkemiddel i 

byutviklingen. 

 Naturgrunnlag og blå-grønn struktur 

o Styrke Osloregionens sammenhengende grønnstruktur og landbruksområder og sikre 

dem mot oppdeling og nedbygging. En streng praksis i strandsonen skal håndheves 

for å hindre nedbygging, og sikre god tilgjengelighet for allmennheten. 



 

o Vekst skal kunne prioriteres foran jordvern innenfor byene og tettstedene, samtidig 

som jordvern skal prioriteres foran vekst utenfor byer og tettsteder. 

o Redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser gjennom kompakt byutvikling og 

nullutslippsteknologi for kjøretøyer. 

 Godslogistikk 

o Utvikle en nav-satellittstruktur for håndtering av gods- og logistikk i 

Oslofjordområdet med nye satellitter som på lang sikt kan avlaste Alnabru. 

o Lokalisere terminaler med god tilknytning til jernbane, hovedveier og havner 

innenfor en times reisetid fra markedet i Oslo. Avklare egnede områder for 

arealkrevende virksomheter (C-områder) i regionale arealplaner. Konsentrere 

logistikkbedrifter i kort avstand fra terminalene. 

o Ruste opp veiforbindelser utenom Oslo for å understøtte distribusjon av varer på 

tvers av regionen, og for å lede mer av tungtransporten utenom byområdet. 

 Transport 

o Utvikle lokale transportsystemer som fremmer byutvikling og mating mot jernbanen i 

de regionale knutepunktene. Prioritere løsninger for gående, et sammenhengende 

sykkelveinett fra byenes omland og lokale kollektivlinjer med god fremkommelighet. 

Løsninger for privatbil skal tilpasses øvrige trafikantgrupper og bylivet. 

o Løse kapasitetsbegrensningene for tog, T-bane og buss i Oslonavet. Dette er viktig for 

å løse Oslos interne byvekst, og er samtidig en forutsetning for et velfungerende og 

kapasitetssterkt regionalt transportsystem. 

o Bygge ut høystandard jernbane, «Østlandsstjerna», som et utvidet InterCity-system 

(IC) med tilstrekkelig kapasitet for både person- og godstrafikk, som omfatter flere 

baner enn IC-strekningene til Skien, Lillehammer, Halden og Hønefoss. 

o Planlegge for videreføring av IC-nettet fram til Gøteborg for å binde Osloregionen 

tettere til naboregionene i Sverige, og mot kontinentet. 

o Samordne kollektivtrafikken i hele regionen (buss, tog, T-bane, trikk og båt) slik at 

det fremstår som et samlet kollektivtilbud med et felles informasjons-, takst- og 

billettsystem. 

o Styrke finansieringen av lokal kollektivtransport, gå- og sykkelveinett i byene med 

økte statlige bidrag, og åpne for å bruke bompenger til drift av kollektivtransporten i 

alle byområdene. 

o Fullføre utbygging av hovedveiene i de fem nasjonale transportkorridorene gjennom 

regionen, i tråd med Østlandssamarbeidets innspill til NTP 2018-2029. Prioritere 

utbyggingen av gode transportårer utenom Oslo. 

o Videreutvikle veinettet på en måte som ikke er i strid med nullvekstmålet for 

personbiltransport i byområder. Regulere og dempe trafikken i tilstrekkelig grad til å 

gi god fremkommelighet for busser og næringstransporter. 

Felles strategi for gods- og logistikk i Osloregionen 

Strategien ble vedtatt i april 2012, og utfyller areal- og transportstrategien. Er i forslag til rullering av 

samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen foreslått slått sammen til ett samlet 

strategidokument. 



 

3 Eksisterende kommuneplan og kommunedelplaner 

3.1 Gjeldende kommuneplan 
Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel ble vedtatt 20.04.2015. Rulleringen var den første etter 

plan- og bygningsloven av 2008. Det ble lagt inn noen nye områder for boligbebyggelse sør i 

kommunen, areal for godsterminal for jernbane ble lagt inn, bruk og vern langs sjø og vassdrag ble 

revidert, samt at kommunedelplanene for Vestby nord og for Son ble i stor grad inkorporert og 

erstattet. Noen lokale forskrifter ble erstattet med nye bestemmelser i kommuneplanen, nye 

bestemmelser er føyd til, mens det ble gjort innstramminger i bestemmelsene hva gjelder spredt 

bebyggelse. Kommunen har antagelig nok arealer til bolig og næring i kommuneplanen for hele 

kommende planperiode, og det er derfor ikke behov for å legge inn så mye nytt. Noen endringer vil 

det imidlertid være behov for å se på i arealdelen. Særlig gjelder det oppfølging av regional plan for 

areal og transport, men også for eksempel arealer for skoler/ barnehager/ renseanlegg og lignende.  

Samfunnsdelen ligger til grunn for arealdelens prioriteringer, og må ses i sammenheng med de 

endringer som ønskes gjort i arealdelen. Overordnet er kommunens visjon, som skal ligge til grunn 

for all planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen i et langsiktig tidsperspektiv. Kommunens 

visjon er: 

Vestby skal være en kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og 

naturopplevelser. Kommunen skal legge til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige 

prinsipper.  

Det vil være behov for å se på samfunnsdelen opp mot en endret utvikling framover, både som følge 

av regional plan for areal og transport, men også på andre områder. Hva betyr endringene i 

kommunestruktur og interkommunalt samarbeid framover, hva betyr endringene i 

flyktningestrømmene, hva betyr endringer i økonomien og hva med klima- og miljøtilpasninger? Hva 

skjer med godsterminalstrukturen og gods på jernbane, og så videre. Det vil også være behov for å se 

på de gjenværende lokale forskriftene med hjemmel i PBL 1985, om disse skal erstattes med 

bestemmelser i plan eller oppheves.  

Særlig må forskrift om fjernvarme gjennomgås, da denne har vist seg å by på ulike utfordringer. 

Fjernvarmekonsesjonens vilkår om bygging av permanent fjernvarmesentral er ikke oppfylt innen 

tidsfristen, og NVE er i en prosess hvor de skal gjennomgå konsesjonen. Dette vil ha betydning for 

hvordan kommunen skal gripe an problemstillingen videre, men flere av de store næringsbyggene i 

næringsområdet, både som er bygget og skal bygges, har lavt oppvarmingsbehov og velger 

fortrinnsvis andre løsninger enn fjernvarme, så som solcelleanlegg på tak, jord/bergvarme, 

varmegjenvinning fra egen produksjonsprosess etc. Vestby kommune har frist til 1. juni 2016 med å 

avgi uttalelse til NVE til deres behandling av fjernvarmekonsesjonen. Uttalelsen fremmes som egen 

sak til politisk behandling. 

3.2 Kommunedelplaner 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble rullert i 2015. Resultatområde kultur. Det bør 

vurderes om planen skal rulleres mot slutten av planperioden, og ses i sammenheng med 

kommunedelplan for friluftsliv. Det bør da vurderes om planene skal slås sammen til en 

kommunedelplan. Da kommunedelplan for friluftsliv vil bli vedtatt for første gang i planperioden, kan 

rulleringen utsettes til neste planperiode. 

Kommunedelplan for friluftsliv 



 

Kommunedelplan for friluftsliv rulleres i 2016. Planprogram ble vedtatt i 2015. Resultatområde plan, 

bygg og geodata ved Planavdelingen. Bør ses i sammenheng med kommunedelplan for idrett og 

fysisk aktivitet, eventuelt slås sammen, ved neste rullering. Antagelig ikke behov for ny rullering før 

neste planperiode. 

Kommunedelplan for kulturminner 

Er under utarbeidelse, ferdigstilles i 2016. Ansvarlig for utarbeidelsen er resultatområde plan, bygg 

og geodata ved planavdelingen. Innholdet i denne må vurderes inkorporert i neste rullering av 

kommuneplanen. 

Kommunedelplan for klima og energi 

Skal rulleres i 2017. Ansvarlig for utarbeidelsen er resultatområde plan, bygg og geodata ved 

Planavdelingen. 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Vestby kommune 2011 – 2014 ble vedtatt i kommunestyret 

10.12.2010. Planen ble vedtatt med presisering om at gang- og sykkelvei fra Pepperstad Skog til Berg 

prioriteres, og at årlig tiltaksplan utarbeides av administrasjonen og fremlegges for Plan- og 

miljøutvalget innen utgangen av 3. kvartal hvert år. Resultatområde kommunalteknikk er ansvarlig 

for utarbeidelse og oppfølging av planen. Rullering av planen ble påbegynt i 2012, men arbeidet 

stanset opp. Det vil derfor være behov for rullering av planen, fortrinnsvis tidlig i planperioden.  

 

4 Utfordringer og utviklingstrekk framover 

4.1 Befolkningsutvikling 

4.1.1 Befolkningsvekst, befolkningsprognoser, boligkapasitet, boligbygging og planlegging 
Kommunen hadde pr 31.12.2015 16.732 innbyggere. Trenden over lengre tid har vært en årlig 

befolkningsøkning i kommunen på mellom 2 og 3 %. Prognosene viser at vi kommer til å passere 

20.000 innbyggere innen 2030. I tillegg til en ung befolkning står vi nå foran starten på eldrebølgen.  

I likhet med Vestby har de fleste kommunene i randsonen rundt hovedstaden hatt en sterk 

befolkningsvekst de senere årene. Vestby og Ås har i 2015 hatt den prosentvis klart sterkeste 

befolkningsveksten i Follo, selv om også Ski har hatt en tilsvarende reell vekst i samme periode.   

 
Folkemengde 
pr 31.12.2014 

Folkemengde 
pr 31.12.2015 

Reell vekst  Vekst i % 

Vestby 16 310 16 732 422 2,6 % 

Ski 29 775 30 261 486 1,6 % 

Ås 18 503 18 992 489 2,6 % 

Frogn 15 656 15 695 -1 0 % 

Nesodden 18 372 18 623 251 1,4 % 

Oppegård 26 580 26 792 212 0,8 % 



 

Enebakk 10 760 10 870 110 1,0 % 

(Kilde: SSB) 

Vestby sin befolkningsvekst skyldes både nettoinnflytting og fødselsoverskudd. Den årlige veksten 

har vært på mellom 1,9 % og 3,1 % de siste 10 årene. Den samlede reelle veksten har vært på 3 573 

personer på 10 år, som utgjør 27,2 % befolkningsvekst. Det vil si at kommunens befolkning har økt 

med nesten en tredjedel på bare 10 år. 

 Folkemengde 
pr 1.1. 

Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst Vekst i % 

2006 13 159 74 170 255 1,9 % 

2007 13 414 95 315 411 3,1 % 

2008 13 825 74 193 270 2,0 % 

2009 14 095 78 209 278 2,0 % 

2010 14 373 103 229 335 2,3 % 

2011 14 708 111 329 435 3,0 % 

2012 15 143 101 364 462 3,0 % 

2013 15 605 107 231 339 2,2 % 

2014 15 944 81 285 366 2,3 % 

2015 16 310 76 343 422 2,6 % 

2016 16 732     

(Kilde: SSB) 

Denne veksten forventes å fortsette. Pr. 1. kvartal 2016 har Vestby økt til 16 859 innbyggere, og det 

tilsvarer en vekst på 0,76 % fra inngangen av kvartalet, og en vekst på 3,2 % fra 1. kvartal 2015. 

Kommunens befolkningsframskrivinger viser fortsatt stor vekst. Det må presiseres at det foreligger 

usikkerhet knyttet til framskrivinger, og at usikkerheten blir større jo lenger fram i tid det framskrives 

for. Kommunen lager derfor nye framskrivninger årlig i forbindelse med handlingsprogrammet.  

År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Framskriving 
år 2016 

16909 17224 17549 17885 18230 18577 18925 19275 19624 19972 20321 20668 

Økning pr. 
år 

315 326 336 345 347 348 350 349 348 349 346 346 

Øking pr. år 
i % 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 

(Kilde: Kompas) 

En slik befolkningsøkning og demografi krever at kommunen er aktivt i forkant for å dekke behovet 

for infrastruktur og tjenestetilbud. Styrking av Vestby sentrum som knutepunkt og utvikling av Vestby 

tettsted til lokal by er et viktig styringsredskap for å styre veksten i kommunen. I tillegg har 

kommunen i eksisterende kommuneplan en omfattende boligreserve, hvorav flere store områder er 

ferdig regulert og under utbygging. Utbyggingspresset er stort, og for å møte befolkningsveksten er 

det nødvendig å dreie utbyggingen fra eneboligutbygging i jomfruelige områder til mer konsentrert 

utbygging med høyere utnytting i sentrum. Dette for å utvikle Vestby sentrum til en attraktiv, 

bærekraftig og levende småby, legge til rette for økt bruk av gange og sykkel, samt bedre utnyttelse 

av kollektivtrafikken som vil gi grunnlag for bedre rutetilbud. Når Follobanen står ferdig i 

planperioden vil togtilbudet forbedres, med både hyppigere avganger og kortere reisetid til Oslo. 

Forventet boligbygging pr år i perioden fordelt på skolekretser: 

Oversikt over boligbygging 2015 – 2019 og 2020 - 2027 



 

Skolekrets Boligfelt Utbygger status*  Ant. Planlagt bygd år 20145-19   Bygges  Rest  

          15 16 17 18 19 15-19 20-27      28+  

  Pepperstad D Block Watne R/S 50 16 12 13 9   50 0 0   

  Pepperstad N Block Watne R/E/S 350   0 10 25 25 60 175 115  

Bjørlien Pepperstad F     12   0 6 6   12 0 0  

  Grinda Nytt felt   40 0 0 0 0 0 0 40 0  

        Krusebyen   R/E/S 40 4 19 17 0 0 40 0 0  

  Hvitsten Fortetting R/E 60 6 11 6 6 6 35 10 15  

  SUM     552 26 42 52 46 31 197 225 130  

  Sentrum Knutepunktfort.   3000 0 0 0 0 30 30 400 2570  

  Sole Såner Invest R/B 807 44 38 35 35 35 187 240 380  

Vestby Randem Husjordet AS   95 10 15 15 5 5 50 45 0  

  Randem Trysilhus R/S 58 20 18 0 10 10 58 0 0  

  SUM     3960 74 71 50 50 80 325 685 2950  

Garder 
Bjerkeskaug     20 8 8 4   0 20 0 0  

Generelt Fortetting R/E 23 2 2 4 4 3 15 8 0  

  SUM     43 10 10 8 4 3 35 8 0  

  Molvika Nytt felt R/E 30 0 0 5 10 10 25 5 0  

 Hølen Generelt Fortetting R/E 19 4 3 3 3 3 16 3 0  

  Bruerveien Nytt felt R/E 32 16 2 7 7 0 32 0 0  

  SUM     81 20 5 15 20 13 73 8 0  

  Store Brevik OBOS/MG R/E/S 156 15 11 15 25 27 93 63 0  

 Brevik Sø. Brevik Fortetting R/E 65 5 5 5 5 5 25 30 10  

  SUM     221 20 16 20 30 32 118 93 10  

  Alisenborg Dag Gjersøe R/E/B 35 0 0 0 0 0 0 0 35  

  Labo/nytt felt Fortetting R/E 50 2 10 15 5 3 35 10 5  

  N. Brevik Fortetting R/E 55 3 3 3 3 3 15 15 25  

 Son Solsiden Nytt felt R/B 25 16 9 0 0 0 25 0 0  

  Son Golf Nytt felt R/B 16 13 3 0 0 0 16 0 0  

  Skoglundåsen Nytt felt   45 0 0 15 15 15 45 0 0  

  Kolås Fortetting K/S 180 0 0 0 5 5 10 100 70  

  SUM     406 34 25 33 28 26 146 125 135  

  Grand total     5263 184 169 178 178 185 894 1144 3225  

R=regulert, E=enebolig, B=blokk, S=småhus, rekkehus etc., K=avsettes til bolig i kommuneplan ved  

rullering. 

(Kilde: Vedlegg 2 til handlingsprogrammet 2016 – 2019.) 
 

Dersom utbyggingen følger denne oversikten, vil det samlet sett bli bygget 75,2 % i knutepunktet 

Vestby (sentrum, Sole og Randem), Hvorav den største delen av utbyggingen i sentrum ligger relativt 

langt fram i tid. Tar vi ut Grinda, fortetting i Garder og reduserer Kolås til 150 boliger, utgjør det 93 

boliger. Da vil totalen bli 5170 boliger, og andelen i Vestby tettsted vil bli økt fra 75,2 til 76,6 %. Skal 

målet nås må det enten bygges enda mer i sentrumsområdet, eller begrenses enda mer i kommunen 

for øvrig. Det er ikke rom for noen nye boliger eller bruksendringer til bolig utenfor sentrum ut over 



 

dette før hele fortettingspotensialet i sentrum er utnyttet, og alt av øvrig boligbygging og fortetting i 

kommuneplanen er gjennomført. Det vil si at det ikke kan gis så mye som en eneste dispensasjon 

eller endring av plan eller ny regulering før nærmere 2040, kanskje enda lenger fram i tid. Skal man 

oppfylle 80/20 – fordelingen for hvert år, må mange av de pågående og kommende 

byggeprosjektene utsettes til sentrumsutbyggingen kommer i gang. Det er godt mulig at utbyggingen 

i sentrum kan skje raskere enn vist ovenfor, men det har vi så langt ikke kunnskap om.  

4.1.2 Skole og barnehage, helse og omsorg, eldreomsorg, offentlig infrastruktur 
Det er behov for å sette av tilstrekkelig arealer til bygging av fremtidige barnehager, skoler, sykehjem 

og utvidelse av Søndre Follo Renseanlegg.  

Utbyggingen på Pepperstad vil om noen år kreve ytterligere en barnehage i tillegg til den som nå 

planlegges bygd på Pepperstad felt nord, og det bør derfor avsettes areal til dette i kommuneplanen. 

Selv om ny ungdomsskole i Vestby har overkapasitet i en periode framover, vil det også på litt lengre 

sikt bli behov for en ny ungdomsskole på Pepperstad igjen, og det kan være hensiktsmessig å sikre 

arealer i kommuneplanen for dette i kommuneplanrulleringen nå.  

Nye Brevik skole er regulert og utbygging forventes igangsatt om kort tid, og kapasiteten der vil holde 

i lang tid med utvidelsen. Her er det imidlertid viktig å sikre at skolen har tilstrekkelig tilgang på gode 

utearealer. Det bør gjøres en vurdering av om de opprinnelige skolegrensene skal gjenopprettes når 

den nye skolen står klar.  

Det er prosjektert ny barneskole på Bjørlien som er planlagt ferdigstilt i 2018. Hvis framdriften 

holdes, vil det i hele perioden være god kapasitet i henhold til prognosen. Utfordringen vil være 

skoleåret 2017/2018, der det kan bli trangboddhet. Siden Risil rives, vil det være behov for å 

organisere mat og helseundervisning på annen skole, og det er allerede inngått avtale med Vestby 

ungdomsskole for denne undervisningen.  

Grevlingen ungdomsskole vil ifølge prognosene ha en underkapasitet i 2017, og vil være for liten fra 

2025. Det må vurderes om avsatte arealer er tilstrekkelig for utvidelse av skolen eller om det også 

her er behov for en utvidelse av arealet som er avsatt i kommuneplanen. Ved å gi elevene fra Hølen 

ungdomsskoletilbud på Vestby ungdomsskole, vil kapasiteten holde i planperioden. 

Behovet for heldøgns omsorgsplasser vil stige dramatisk i årene som kommer. Sykehjemmet har i dag 

en overkapasitet på 16 plasser, men med veksten i antall eldre vil det være underkapasitet allerede 

fra 2019/2020. Kommunen har vedtatt å bygge heldøgns omsorgsplasser på Solhøytomta, og det bør 

utredes om det bør avsettes ytterligere arealer til formålet. Behovet for dementboliger bør utredes, 

for å se om det bør avsettes ytterligere arealer til formålet. Det har kommet innspill fra private 

utbyggere som også ønsker å etablere både eldreboliger og hospice. Både behovet og lokalisering av 

slike boliger og institusjoner må utredes og nødvendige arealer avsettes i kommuneplanen.  

Kapasiteten ved renseanlegget er slik at det haster å få på plass en nødvendig utvidelse for at 

renseanlegget skal kunne håndtere all nybygging av boliger, næring og tilkobling av fritidsboliger i Ås 

og Vestby nord. Det bør derfor vurderes om det er behov for å avsette ytterligere areal som sikrer 

den nødvendige utvidelsen av renseanlegget. Hovedplan for avløp er iverksatt i 2016 og det er 

meningen at planen skal vedtas innen utgangen av 2016. Planen vil inneholde framtidig avklaringer 

av hvilke områder som skal tilknyttes offentlig nett og ikke. Videre vil den omhandle framtidige 

løsninger av overvannshåndtering. Vi regner med et 10årsperspektiv på planen. Totalgjennomgang 

av kommunens vannverk når det gjelder kapasitet og utbygging skal planlegges ferdig i løpet av 2016. 

Det skal ende med en plan for vannforsyning som tar for seg et 30årsperspektiv. 



 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet skal rulleres i 2016, og vil få et 10års perspektiv. Den følges opp 

med en tiltaksplan som skal rulleres jevnlig. 

4.2 Næring og samfunn 

4.2.1 Kultur 
Dersom man skal ha en sterkere satsing på kulturelle aktiviteter og arenaer, vil det i perioden kunne 

være behov for et overordnet tankesett knyttet til kulturnæringer, kultur og næring, og kreative 

næringer generelt. Fra RO kultur foreslås det fokus på nærmiljøsenterutvikling knyttet til Grevlingen 

og området rundt, Vestbyhallen og området rundt, Vestby arena og området rundt samt tilsvarende i 

forbindelse med nye Brevik skole og grendesenter. 

4.2.2 Eldre reguleringsplaner 
I forbindelse med byggesaksbehandling er erfaringen at det er utfordringer knyttet til likebehandling 

i saksbehandlingen innenfor boligområder i eldre reguleringsplaner. Spesielt gjelder det 

bestemmelser om utnyttelsesgrad og takform. Her er det ønskelig at planene vurderes endret og 

tilpasset dagens forhold og byggemåte/byggeskikk der det går an. Spesielt er det viktig å ha 

bestemmelser som gjør det mulig å sikre nødvendig og ønsket bevaring. Videre gis det mange 

dispensasjoner, både administrativt og politisk. Dette kan bidra sterkt til opplevelse av 

forskjellsbehandling. Både politikere og administrasjonen bør kunne bruke planverkets bestemmelser 

til å begrense bruk av dispensasjoner. 

4.2.3 Helhetlig ROS-analyse 
Det er utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen vedtatt av kommunestyret 

14.3.2016. På bakgrunn av rapporten ble det fattet vedtak av kommunestyret om at rådmannen bes 

følge opp rapportens anbefalinger i kapittel 5 og 6, og at anbefalinger med økonomiske konsekvenser 

blir innarbeidet i handlingsplanen 2017 – 2020. Videre ber kommunestyret om at rådmannen sørger 

for at kommunen snarest går i dialog med NVE med sikte på å få utarbeidet faresonekart for 

kvikkleire i tråd med NVEs Plan for skredkartlegging. 

4.2.4 Næringsarealer 
Kommunen har store arealer med ferdig regulerte næringstomter til salgs i Vestby næringspark øst, 

og behovet er tilsynelatende dekket for hele planperioden. Imidlertid kan dette endre seg raskt, og 

det må i forbindelse med rullering av kommuneplanen vurderes om det skal utredes nye 

næringsarealer. Disse arealene bør i så fall ligge i tilknytning til eksisterende næringsarealer i Vestby 

nord for å forsterke sentrumsutviklingen. I tillegg er tomt for etablering av IKEA ferdig regulert, og 

reguleringsplan for utvidelse av Norwegian Outlet er godkjent av departementet. Arealer for 

forretninger og kontorer vil bli avsatt i sentrumsplanen, og det vil neppe være behov for å avsette 

nye arealer innenfor planperioden. Ørajordet i Son er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål, og 

eventuell detaljregulering her vil avklare arealbruken nærmere. Det er imidlertid viktig at utvikling i 

Vestby sentrum prioriteres først. Det legges til rette for butikker, serveringssteder, kontorer etc. i 

Vestby sentrum. Viktig strategi framover vil være å videreutvikle sentrum og de arealene som er 

ferdig regulert. 

4.2.5 Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo 
Det er inngått en samarbeidsavtale for næringsutvikling i Follo, hvor Akershus fylkeskommune, 

Vitenparken i Ås og Follorådet sammen med flere av kommunene i Follo er med, inkludert Vestby. En 

god oppfølging av dette og et godt utbytte vil kreve noe innsats også fra Vestby kommunes 

administrasjon, og det bør derfor vurderes om man har nok ressurser til å følge opp og koordinere 

internt og eksternt. Utarbeidelse av en næringsplan vil være et viktig tiltak som sikrer en god og 



 

helhetlig næringspolitikk som kan legges til grunn i kommunens virksomhet i hele organisasjonen, fra 

arealplanlegging til salg av næringstomter og utvikling av sentrum, tilrettelegging for lokale gründere 

og småbedrifter til å legge til rette for større aktører. Vestby kommune er allerede en næringsvennlig 

kommune som har fått til veldig mye bra, men vi må evne å tilpasse oss vekst og endringer og være 

aktive. Samarbeidsplattformen i Follo har et stort potensiale dersom man følger opp den i praksis. 

4.2.6 Tettstedsutvikling i stasjonsbyen Vestby 
Det har vært gjennomført parallelloppdrag hvor tre arkitektfirmaer fikk i oppgave å belyse 

muligheter og konsekvenser for utbygging av Vestby sentrum. De fikk hvert sitt oppdrag, hhv 2000 

boliger, 2500 boliger og 3000 boliger. Planavdelingen tok med skissene på stand på Vestby 

storsenter, og fikk mange innspill fra innbyggere på bakgrunn av parallelloppdragenes skisser. Et 

evalueringsutvalg har deretter gått igjennom forslagene, og har avgitt en rapport med anbefalinger 

av hvilke elementer som kommunen bør jobbe videre med. Det er deretter gitt i oppdrag å jobb 

videre med «broen» og «loopen», samtidig med at arbeidet med områdereguleringen for Vestby 

sentrum utarbeides. Det er foreløpig ikke klart hvor mange boliger det vil bli tilrettelagt for, men det 

kommer til å bli lagt opp til en blanding av boliger, forretninger, servering, torg og gode uterom osv. 

Jernbanestasjonen vil bli origo for sentrumsutviklingen. Områdereguleringen forventes ferdigstilt 

innen utgangen av 2016. 

Deretter vil det være klart for detaljreguleringer og utbygging i sentrum. Langsiktig avgrensning av 

tettstedsutvikling og grøntområder bør avklares. Spredt utbygging bør unngås, og hoveddelen av nye 

utbyggingsområder bør være i sentrum og i nær tilknytning til sentrum. Sentrum bør utvikles 

innenfra og ut, slik at man får et bærekraftig, levende tettsted med gode plasser og grønne 

strukturer, hvor gående, syklende og kollektivtrafikk prioriteres foran privatbilene. 

4.3 Kommunereform 
Vestby kommune har deltatt i utredning om et felles kunnskapsgrunnlag for kommunene i Follo, og 

har i tillegg utarbeidet ytterligere kunnskapsgrunnlag. Det er gjennomført noen nabosamtaler, og et 

eget politisk utvalg ble nedsatt for å jobbe med kommunereformutredningsarbeidet. På bakgrunn av 

utredningene har kommunestyret fattet vedtak om å avslutte reformprosessen uten å slå seg 

sammen med noen av nabokommunene. Videre sammenslåingsprosesser vil derfor ikke være aktuelt 

for Vestby kommune, med mindre kommunen blir tvangssammenslått, hvilket det ikke foreligger 

grunnlag for å tro på nåværende tidspunkt. Dersom noen av nabokommunene velger å slå seg 

sammen, vil Vestby ta del i interkommunalt samarbeid med sine nabokommuner, og 

interkommunale selskapsavtaler må gjennomgås og reforhandles.  

Det foregår også en regionreform. Resultatet av denne er ikke klart enda, men det foregår samtaler 

mellom Akershus fylkeskommune og flere av våre nabofylker. Det gjenstår å se hvilken betydning det 

vil få for Vestby kommune, men et større fylke eller region vil med stor sannsynlighet være 

fordelaktig for kommunene. Særlig vil det gi et bedre koordinert tilbud hva gjelder kollektivtransport, 

regionale planer og retningslinjer og videregående opplæring med mer. 

4.4 Folkehelse 
Kommunen har nedsatt en folkehelsegruppe som har utarbeidet et oversiktsdokument over 

folkehelsen i kommunen (se vedlegg). På bakgrunn av dette dokumentet blir det synliggjort hvilke 

tiltak det vil være hensiktsmessig å sette inn for å bedre folkehelsen i kommunens befolkning, og det 

følges opp med å foreslå tiltak i forbindelse med handlingsprogrammet.  



 

4.5 Klima og energi 
Kommunestyret har allerede vedtatt at det skal utarbeides en kommunedelplan for klima og energi. 

Det er varslet oppstart av planen, som er planlagt ferdigstilt i løpet av januar 2017. Det skal også 

utarbeides en regional plan for klima og energi, som er planlagt ferdigstilt i 2017. Det kan være grunn 

til å koordinere arbeidet i kommunen opp mot den regionale planen, slik at man slipper å bruke mer 

ressurser lokalt enn nødvendig. Kommunestyret oppfordres til å ta stilling til dette. 

4.6 Arealbruk og utbyggingsretninger  

4.6.1 Langsiktige utbyggingsgrenser 
Knutepunktutvikling med fortetting, fortrinnsvis i og rundt eksisterende knutepunkter og fortetting i 

eksisterende boligområder. I regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er det Vestby 

sentrum som er utpekt som prioritert vekstområde og knutepunkt i kommunen. Kommunene er 

forpliktet til å revurdere alle uregulerte boligområder med spredt beliggenhet ved rullering av 

kommuneplanen, for å se om disse bør tas ut før det blir igangsatt bygging. Dette for å konsentrere 

veksten og bevare landbruks-, natur- og friluftsområder i størst mulig grad, og mest mulig 

sammenhengende. Det bør avklares tydelige skiller mellom tettstedene og LNF, hvor det ikke bør 

reguleres eller dispenseres for spredt utbygging på verken kort eller lang sikt. 

4.7 Innspill fra Barn og Unges kommunestyre (BUK) 
Barn og Unges kommunestyre (BUK) hadde saken til behandling den 11.4.2016. Etter en orientering 

om planstrategien og hva en planstrategi er og hvilke utfordringer kommunen har framover, 

utarbeidet nærmiljøgruppene i BUK innspill til planstrategien. 

BUK har følgende innspill:  
Nærmiljøgruppe Vestby:  
- Gjøre Vestby sentrum finere  

- Sentrum ser for «industrielt» ut  

- Gjøre mølla og byggene rundt penere  

- Kanskje flytte mølla opp til næringsparken  

- Lage en handlegate/ et torg, samle butikkene, flere restauranter.  

- Gjøre butikkene synlige  

- Mindre bilvei, mer gågate  

- Penere busstopp  

- Busstopp oppe ved Vestby Arena  

- Ungdomskafe  

- Mer grøntareal  

- Lage steder hvor folk kan sette seg ned å ta en piknik eller kaffe ute  

- Mellomstor svømmehall – Større enn Grevlingen, men mindre en Sarpsborg  

- Oppussing av gamle vestbyhallen  
 
Nærmiljøgruppe Hølen, Garder og Hvitsten:  
- Kulturhus med kino, laserworld, og cafe, badeland og bibliotek i sentrum  

- Flere restauranter (thai, sushi, pizza) og cafeer  

- Park med flere trær, område med tak over, lekeapparater og benker  

- Nye busstider(Garder)  

- Sentrumsbuss som går fra flere steder i Vestby kommune  

- Basketballbane og tennisbane  

- Egne sykkelfelt til sentrum fra Hvitsten, Hølen og Garder  

- Bedre skiltet sykkelvei fra Hølen  



 

 
Nærmiljøgruppe Son  
- Kino i et eget bygg i sentrum  

- Badeland i sentrum  

- Bandrom/ kulturhus for musikere og kunstnere – en slags møteplass  

- Cafe og restaurant  

- Bowlinghall og/ eller laserworld  

- Trampolinehall som i Ås (Foampit)  

- Flere parker og lekeplasser  

- Dekorere Vestby med blomster og benker  

- Park med en cafe i midten  

- Forbedre busstilbudet i Son og Vestby  

- Flere butikker og restauranter på senteret  
 
 

5 Vurdering av planbehovet 

5.1 Kommuneplanen 

5.1.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
På bakgrunn av den nye regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, samt den store 

befolkningsveksten, satsing på næringsliv og det grønne skiftet, vil det være behov for en 

gjennomgang av kommuneplanens samfunnsdel. Kommunereformen medfører antagelig at 

kommunen må forholde seg til endringer i interkommunalt samarbeid og interkommunale selskaper, 

og det må vurderes hvilken betydning det kan få for de tjenestene Vestby leverer til sine innbyggere 

gjennom slike selskaper og gjennom interkommunalt samarbeid. Målet må være å opprettholde et 

godt og hensiktsmessig samarbeid med våre nabokommuner uavhengig av størrelsen på våre 

nabokommuner og hvordan kommunegrensene ser ut i årene framover.  

5.1.2 Kommuneplanens arealdel 
Nå som kommuneplanbestemmelsene har fått lov til å virke en tid, er det behov for å se på om det er 

justeringer av bestemmelsene som bør gjøres for at bestemmelsene skal bli mest mulig tydelig og 

forståelig. I tillegg er det grunn til å se på plankartet på nytt. På bakgrunn av den regionale planen for 

areal og transport i Oslo og Akershus og gjeldende kommuneplan, er vi fortsatt et stykke fra å oppnå 

målsetningen om 80/20-fordeling av nybygging. Videre er det behov for å vurdere langsiktig grønn 

grense mot bebyggelsen, og derigjennom langsiktig utbyggingsgrense for tettstedsutvikling i 

kommunen. Arealer til offentlig infrastruktur må utredes og avsettes for å møte befolkningsveksten, 

og deponiområder er det behov for å avklare, på bakgrunn av regional plan for masseforvaltning som 

blir vedtatt tidlig i perioden. Det bør også vurderes om det er elementer fra nylig vedtatte 

kommunedeplaner som bør innarbeides i kommuneplanen. 

5.2 Kommunedelplaner 
Det stipuleres en administrativ tidsbruk på om lag 250 timer på en kommunedelplan. Mye av 

arbeidet knytter seg til politisk behandling, medvirkning og høringer. Ressursbruken vil derfor være 

større for en kommunedelplan enn en temaplan eller sektorplan. Det er ikke et mål i seg selv at alle 

faglige planer skal være kommunedelplaner, heller tvert imot. Det vil også fort bli uoversiktlig 

dersom man har svært mange forskjellige kommunedelplaner innenfor ulike temaer. Det er et mål i 

seg selv at man begrenser planarbeidet til det som er nødvendig, og heller bruker ressurser på å 

gjennomføre tiltak. Noen kommunedelplaner kan det dog være hensiktsmessig å ha. 



 

5.2.1 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
Planen ble vedtatt i 2015, og bør ved neste rullering ses i sammenheng med kommunedelplan for 

friluftsliv som er under utarbeidelse. Om det skal skje innenfor denne perioden eller om det kan 

vente til neste kommunestyreperiode er mer usikkert, da kommunedelplan for friluftsliv først vil bli 

vedtatt i denne perioden. I tillegg bør disse kommunedelplanene ved neste rullering ses opp mot 

regional plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og folkehelse. Områder for friluftsliv bør ses i en 

større sammenheng med tilgrensende arealer i nabokommunene, der turstier, skiløyper, sjøområder 

og kysten med kyststien krysser kommunegrensene. Det administrative ansvaret for pågående arbeid 

med kommunedelplan for friluftsliv ligger til RO plan, bygg og data ved planavdelingen, mens det 

administrative ansvaret for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ligger til RO kultur, som 

også har ansvaret for idrett og folkehelse. Ved neste rullering og sammenslåing av de to planene bør 

det administrative ansvaret ligge til RO kultur. Det anbefales ingen rullering i inneværende 

kommunestyreperiode, da det vurderes at det ikke er behov for en rullering før planen har fått virke 

en tid først. 

5.2.2 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 
Gjeldende kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2014 ble vedtatt i 2010, og det er behov for en 

rullering. Vestby har forandret seg mye de siste årene, og det har også trafikkbildet. Planen rulleres i 

2016, det administrative ansvaret for planarbeidet ligger til RO kommunalteknikk. 

5.2.3 Kommunedelplan for klima og energi 
Planen rulleres i 2016, planoppstart er varslet. Regional plan kommer i 2017, og arbeidet bør 

koordineres med fylkeskommunen for å unngå unødig dobbeltarbeid. Det bør vurderes om 

kommunedelplanen bør utsettes til etter den regionale planen er vedtatt. Samtidig bør 

kommunedelplan for klima og energi ses i sammenheng med områderegulering for Vestby sentrum, 

og den utarbeides og skal vedtas i 2016. Det vil derfor kunne være vanskelig å skyve så mye på 

kommunedelplanen. Det administrative ansvaret for utarbeidelsen ligger til RO plan, bygg og geodata 

ved plan. 

5.2.4 Kommunedelplan for kulturminner 
Planen er under utarbeidelse, og skal vedtas i 2016. Denne planen må også ses i sammenheng med 

områdeplan for Vestby sentrum, slik at de deler av planen som berører sentrum også gjenspeiles i 

sentrumsplanen. Det administrative ansvaret for utarbeidelse av planen ligger til RO plan, bygg og 

geodata ved plan.  

5.2.5 Kommunedelplan for friluftsliv 
Planen er under utarbeidelse og skal vedtas i 2016. Det vil ikke være behov for å rullere planen 

innenfor kommunestyreperioden, men planen bør ved rullering slås sammen med kommunedelplan 

for idrett og fysisk aktivitet. Administrativt ansvar for utarbeidelse av planen ligger til RO plan, bygg 

og data ved plan, men ved sammenslåing med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vil 

ansvaret bli flyttet over til RO kultur. 

5.3 Temaplaner 

5.3.1 Barnehagebehovsplan 
RO barnehage har ansvaret for å utarbeide en barnehagebehovsplan, som på bakgrunn av 

befolkningsveksten og prognoser gir et godt grunnlag for å planlegge barnehageutbygging og 

kapasitet framover, samt bemanning av barnehagene ut fra aldersgrupper osv. Planen vil være et 

godt styringsverktøy og gi en god oversikt over behovet i tide til å ta nødvendige grep for å møte 

behovet i de deler av kommunen der behovet oppstår, og til riktig tid. 



 

5.3.2 Brannvernplaner for bevaringsområdene i Son, Hvitsten og Hølen 
I bevaringsområdene i Son, Hvitsten og Hølen er det tett trehusbebyggelse, og en brann vil derfor 

kunne gjøre stor skade, både i forhold til personer og boliger og forretninger, men det er også viktige 

kulturminner og kulturmiljøer som vil kunne gå tapt. Derfor bør det utarbeides brannvernplaner, og 

et arbeid med utarbeidelse av brannvernplan for Son sentrum er igangsatt. På bakgrunn av denne vil 

man kunne utarbeide tilsvarende planer for Hølen og Hvitsten også. Arbeidet foregår som et 

samarbeid mellom RO plan, bygg og geodata og MIB (Mosseregionens Interkommunale Brannvesen).  

5.3.3 Næringsplan 
Som en oppfølging av den felles satsningen på næring gjennom Follorådet, og som en videreføring av 

kommunens næringsrettede politikk, bør det vurderes å utarbeide en næringsplan for at kommunen 

har en samordnet og gjennomtenkt innsats på tilrettelegging for næringsutvikling i kommunen og i 

samarbeid med andre aktører. Planen trenger ikke å være veldig omfattende og detaljert, men noen 

mål og strategier bør nedfelles, slik at alle deler av kommunens aktivitet har dette som grunnlag. En 

reiselivsplan bør samordnes med en slik plan. Det administrative ansvaret for en slik plan bør ligge til 

Sentraladministrasjonen. 

5.3.4 Hovedplan for avløp 
En fullstendig gjennomgang av status og behov for oppgraderinger og utbygging av avløpsnettet og 

kapasitet i renseanleggene både for Vestby nord og Vestby syd planlegges gjennomført av RO 

kommunalteknikk i kommunestyreperioden. 

5.3.5 Plan for vannforsyning 
En tilsvarende gjennomgang for ledningsnettet og vannforsyningen planlegges gjennomført av RO 

kommunalteknikk i kommunestyreperioden. 

5.3.6 Kartlegging av kvikkleireskredfare 
Helhetlig ROS-analyse har avdekket et behov for at det foretas en kartlegging av kvikkleireskredfare i 

Vestby kommune. Dette bør gjøres innenfor kommunestyreperioden, og i utbyggingsområder som 

skal utbygges før en slik kartlegging er gjennomført, må det sørges for at slik kartlegging gjøres for 

det berørte området før utbygging gjennomføres. 

5.3.7 Reiselivsplan 
Vestby er et populært reiselivsmål, både på sjøen og på land, og det bør utarbeides en reiselivsplan 

for å kartlegge hva kommunen kan by på og for å promotere Vestby som en reiselivsdestinasjon. Det 

er nedsatt en politisk arbeidsgruppe som skal utarbeide planen. 

5.3.8 Temaplan for kultur 
Det bør vurderes om det skal utarbeides en temaplan for kultur. En slik plan bør i så fall ses i 

sammenheng med reiselivsplanen som det er et politisk ønske om å få utarbeidet. 

5.3.9 Sykkelstrategi for Vestby sentrum 
I forbindelse med områdeplan for Vestby sentrum utarbeides det en sykkelstrategi. Det er betimelig 

å vurdere om ikke en sykkelstrategi bør utvides til å omfatte hele kommunen, og ikke bare for 

sentrum. I forbindelse med at all trafikkvekst skal tas med sykkel, gange og kollektiv, vil en 

tilrettelegging for mere bruk av sykkel være av stor betydning, og et effektivt virkemiddel for å 

fremme sykling som fremkomstmiddel. En slik strategi bør se på både fysiske tilretteleggingstiltak 

som sykkelveier og skilting, men også en vurdering av ordning med kommunale utleiesykler. 

Sykkelparkering bør inngå i en parkeringsstrategi, men bør samordnes med sykkelstrategien. 



 

5.3.10 Parkeringsstrategi for Vestby sentrum 
I forbindelse med områdeplan for Vestby sentrum utarbeides det en parkeringsstrategi. 

Parkeringsbestemmelser som gjelder for hele kommunen har vi i kommuneplanbestemmelsene, og 

det er antagelig ikke behov for en parkeringsstrategi som gjelder for hele kommunen i tillegg til 

parkeringsbestemmelsene i kommuneplanen. Egne bestemmelser gjelder i reguleringsplan for IKEA 

og i reguleringsplan for Norwegian Outlet. For å oppnå målet om at all trafikkvekst skal tas med 

sykkel, gange og kollektivtrafikk, er det grunn til å være restriktiv med parkering, men likevel slik at 

de som er avhengige av bil har mulighet til å få parkert. Plassering av parkeringsplasser må også 

tilpasses utviklingen av et levende sentrum, og derfor er det særlig viktig med en parkeringsstrategi i 

sentrum. 

5.3.11 Boligsosial plan 
Den boligsosiale planen skal rulleres i planperioden. Det administrative ansvaret for planarbeidet 

ligger til Sentraladministrasjonen. 

5.4 Viktige arealplaner 
Av viktige kommunale områdereguleringer som kommer i perioden, er det Vestby sentrum, Store 

Brevik, Hvitsten, Hølen bevaringsområde, Son sentrum, Kolås, Dehli Skog med sidespor og Son Havn 

nord/ Kolåsveien. Det forventes at det vil kreve en administrativ ressursbruk på 3950 timer til disse 

planene. 

Av viktige kommunale detaljreguleringer som kommer i perioden, er det Maritangen friluftsområde, 

Arnestranda friluftsområde, Ny barnehage på Pepperstad, Randem barnehage, gamle Pepperstad 

barnehage, gangveg Berg – Pepperstad, gangveg Kroerveien og oppheving/ justering av gamle planer. 

Det forventes at det vil medgå en administrativ ressursbruk på ca. 2050 timer til dette arbeidet. 


