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Tidligere behandling: Forhåndsforeleggelse, plan- og 
miljøutvalget 18.09.2017. 

 
 
Sammendrag: 
Sentrumsveien 1, Vestby AS har engasjert Hille Melbye Arkitekter AS til å utarbeide 
planforslag for tomtene S2, S3 og S4 i Vestby sentrum. 
 
I S3 består bebyggelsen av en sokkel med næring over to etasjer mot nord og en 
etasje mot sør (på grunn av terrengfallet). Over dette er det en smalere boligblokk i 
fire etasjer samt en tilbaketrukket toppetasje. 
 
I S4 består bebyggelsen av en sokkel med tre næringsetasjer og med en smalere 
boligblokk i to etasjer og en tilbaketrukket toppetasje. 
 
Det kommer frem av det innsendte materialet at prosjektet overskrider en del av 
kravene i områdereguleringen, derfor mener kommunen at utfallet av denne 
forhåndsforeleggelsen blir viktig i forbindelse med videre utvikling av Vestby sentrum. 
 

Bakgrunn for saken: 
Formålet med detaljreguleringen er å regulere inn ny sentrumsbebyggelse i felt S3 og 
S4 og uteområder og bevaring av bebyggelse i felt S2, innenfor rammene til 
områdereguleringen for Vestby sentrum. 
 
Disse to kvartalene er de første til å medvirke til at Vestby får en mer bymessig 
karakter enn den typiske tettstedskarakteren stedet har i dag. Dette er i tråd med 
områdeplanen for sentrum. Prosjektet konsentrerer seg derfor i første omgang om å 
lage gode og attraktive byrom. Dette er også en forutsetning for at bygningene skal 
bli attraktive for næringsvirksomhet. I forslaget er kvartalet S2 (Thorvaldsengården) 
ikke tenkt bebygget. Forslagstiller ønsker derfor å flytte dette volumet over til S3 og 
S4. 
 
Forslagstiller gjorde noen små endringer på planforslaget etter oppstartsmøtet. Det ble 
lagt til en liten forskyvning i bygget for å få første etasje mer i bakkeplan fra Kroerveien 
og opp mot rådhuset. Dette medførte derimot en noe høyere bebyggelse, selv om 
dette også var et tema på oppstartsmøtet og ett av de punktene som planen 
overskrider bestemmelsene gitt i områdereguleringen. 
 
Det har blitt gjort mye arbeid i forbindelse med denne planen før oppstartsmøtet. Det 
ble meldt planoppstart 05.07.17. Det kom inn 9 merknader. 
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Innkomne forhåndsuttalelser 

1. Akershus Fylkeskommune 

Dato: 

11.08.2017 

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 04.07.2017 

3. Hafslund nett 11.06.2017 

4. MOVAR 27.07.2017 

5. Nils Jegstad 18.07.2017 

6. NVE 08.08.2017 

7. Ragne og Tore Støkken 09.08.2017 

8. Statens vegvesen 03.08.2017 

9. Vestby Miljøpartiet De Grønne 11.08.2017 

 

   Akershus fylkeskommune 
Fylkeskommunen viser til at den utbygging som er skissert i varselet er ikke i tråd 
med vedtatte områdeplan. Områdeplanen var gjenstand for omfattende dialog mellom 
Vestby kommune og fylkeskommunen mht. balansen mellom utbygging og vern. 
Fylkesrådmannen vil fraråde å fravike fra det man i fellesskap kom frem til kort tid etter 
at planen er vedtatt. Etter fylkesrådmannens vurdering bør ny bebyggelse innenfor 
planområdet i større grad tilpasses stedets eksisterende struktur og bevaringsverdige 
bebyggelse rundt. Thorvaldsengården må i tillegg gis klare bestemmelser for bevaring. 
 
Dersom kulturminneinteressene ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget som 
legges frem for offentlig ettersyn, vil fylkesrådmannen vurdere å legge planen frem til 
politisk behandling med forslag om innsigelse. 
 
Kommunens vurdering: 
Områdereguleringen åpner for en høyde på 11 – 17 meter på S3, videre står det at 
«… kun en del av ny bebyggelse skal bygges med maksimal høyde». Hensikten med 
dette kravet er å oppnå variasjon i bygningstypologi, boligtyper og arkitektoniske 
utrykk. 
 
Områdereguleringen sier også at S3 er unntatt fra at det i reguleringsarbeidet kan 
fastsettes ett tillegg på 1 meter pr etasje som reguleres til næringsformål. 
Bakgrunnen for dette er tomtens forhold til Thorvaldsengården på den ene siden og 
Grøstad gård på den andre, og at disse bevaringsverdige bygningene skal få plass. 
 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Basert på oversendt informasjon har Fylkesmannen ingen konkrete merknader. 
 

Hafslund Nett 
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny 
bebyggelse skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 
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MOVAR 
Det henstilles til at renovasjon planlegges i samråd med MOVAR. 

Nils Oskar Jegstad, Grøstadveien 5. 
Merknaden er delt opp i 4 punkter: 
 
Innkjøring til garasje 
Jegstad mener at innkjøringen bør flyttes nærmere Kroerveien slik at trafikken, i den 
grad det er mulig, føres rett mot Kroerveien og ikke belaster Grøstadparken 
unødvendig. Det kommer til å bli en del gangtrafikk mellom parken og sentrum, og ved 
å flytte innkjøringen 20 meter lenger mot Kroerveien vil fotgjengere og biler holdes 
adskilt. 
 
Høyde 
Jegstad mener det er uheldig å gi dispensasjon på en nylig vedtatt sentrumsplan, og 
at dersom høyden økes ved Kroerveien burde et tilsvarende volum fjernes fra det 
andre bygget slik at høyden i snitt ikke økes. Jegstad skriver videre at bygget ikke bør 
overskride Rådhuset vesentlig, og at en økning i høyden på dette bygget vil få 
negative konsekvenser på planlagt volum på den andre siden av Sentrumsveien. 
 
Fasader mot Grøstad 
Øvre etasje bør trekkes inn også fra denne siden. Slik det står nå blir det en uavbrutt 
betongvegg som bidrar til at bygget oppfattes ruvende. 
 
Lekearealer 
Siden arealet mellom Thorvaldsengården og Rådhuset frigjøres, bør dette bli 
lekeareal for det nye bygget. 
 
Kommunens vurdering: 
Kommunen ser på dette som gode innspill til planarbeidet og vil ta innspillet til 
orientering. 
 

NVE 
Sendte med sjekkliste som gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema 
skal innarbeides i reguleringsplaner. 
 

Ragne og Tore Støkken 
Støkken poengterer at høydene i planforslaget strider mot områdereguleringen og at 
et slikt volum vil gi mye mer skygge på andre siden av Sentrumsveien enn hva man 
så for seg i områdereguleringen. 
Videre skriver Støkken at all bygningsmasse på S3 og S4 samles i to store kvartal 
med full høyde mot Sentrumsveien. Dette vil bli en massiv vegg mot Grøstad gård, 
minneparken og boligene bak. Disse områdene vil bli avskåret fra sentrum og ikke en 
inkludert del som beskrevet i sentrumsplanen. 
 
Kommunens vurdering 
Kommunen er også bekymret for bygningenes volum, og de signalene som gis ved å 
gi dispensasjoner på en så gjennomarbeidet plan som områdereguleringsplanen. 
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Kommunen mener at dette i ytterste konsekvens kan bety revidering av 
områdereguleringsplanen for å se konsekvensene av de økte volumene. 
 

Statens vegvesen 
Planavgrensningen omfatter deler av fv. 5. Teknisk detaljplan, etter Statens 
vegvesens håndbok R700, må være godkjent av Statens vegvesen og innarbeidet i 
planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. Det må i tillegg tas inn en 
rekkefølgebestemmelse som sier at byggeplan for alle tiltak på og langs fylkesvegen 
skal godkjennes av Statens vegvesen før gjennomføring. 
 

Vestby Miljøpartiet de grønne 
Vestby MDG vil oppfordre til at bygningene reises på en mest mulig miljøvennlig 
måte, og at man vurderer massivtre som bygningsmateriale. Det er også viktig å få 
gode energiløsninger og vurdere boring etter jordvarme og bruk av solcellepaneler. 
Grønne tak er noe som bør vurderes for å fordrøye store nedbørsmengder i et klima 
som synes å bli stadig våtere. 
 
MDG vil også at det brukes anleggsmaskiner som går på strøm. Det blir også 
poengtert viktigheten av en god sykkeltrasé i Sentrumsveien da det meste av bil- og 
busstrafikken i denne delen av sentrum vil gå her. 
 

ALTERNATIVER: 
Det foreligger ett alternativ: 
 
1. Plan- og miljøutvalget vil anbefale at det settes i gang arbeid med 
detaljreguleringsplan for Meierikvartalet i strid med områdereguleringsplan for Vestby 
sentrum. 
 
 

VURDERING: 
På oppstartsmøtet signaliserte kommunen at planforslaget fraviker fra 
områdereguleringen på en del punkter. Disse punktene mener kommunen er kritiske i 
forbindelse med den videre utbyggingen av Vestby sentrum. Hvis det allerede i 
denne detaljreguleringen gis så store avvik fra områdereguleringen vil det være 
vanskelig å avvise tilsvarende avvik i de neste detaljreguleringene som kommer. I 
ytterste konsekvens kan det bety at kommunen ganske raskt må starte arbeidet med 
å revidere sentrumsplanen for å ta høyde for nye høyder, volumer og andre forhold 
som det gis avvik for. 
 
Volum 
Kommunen har hatt ett møte med forslagstiller etter varsling av planoppstart. I dette 
møtet forklarte forslagstiller grunnen til at høydene er overskredet. 
 
I områdereguleringsplanen er det for noen områder krav om felles regulering. Dette 
gjelder for feltene S2, S3 og S4. For å gi Thorvaldsengården plass vil forslagstiller ikke 
bygge på S2 og har av den grunn lagt til det maksimalt tillatte utbygde arealet fra S2 
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over til S3 og S4. Dette arealet har forslagstiller beregnet til 2354 m2. Da har 
forslagstiller ikke tatt høyde for at også selve Torvaldsengården har et volum. 
Uansett åpner ikke områdereguleringen for at byggevolum kan overføres fra ett kvartal 
til ett annet. I områdene S3 og S4 har forslagstiller lagt inn mye boliger og ønsker god 
bokvalitet med gjennomgående leiligheter som er smalere enn selve kvartalet. For å 
bruke det som forslagstiller har oppfattet som mulig volum blir dermed høydene langt 
over det bestemmelsene i områdereguleringen legger opp til. 

Forslaget overskrider også områdereguleringen på BRA hvis områdene ses hver for 
seg og ikke hele reguleringsplanen under ett. 
 
Intensjonen med å legge et krav om felles regulering for noen områder er at 
områdene får en sammenhengene og helhetlig planlegging, og ikke muligheten for å 
overføre areal fra ett område til et annet. 
 
I helhetsplanen for Vestby sentrum ble det laget en illustrasjon som gir en indikasjon 
på hva sentrumsplanen prøver å legge til rette for gjennom disse bestemmelsene 
(figur 1). 
 

 
Figur 1 Illustrasjon av tenkt bebyggelse på S2, S3 og S4 
 
 

Høyder 
Som nevnt ovenfor har forslagstiller lagt til det maksimalt tillatte utbygde arealet fra S2 til 
S3 og S4. Dette har medført til at høydene på S3 og S4 er på ca 22 og 20 meter. I 
sentrumsplanen er høydene for disse to tomtene satt til maksimalt 17 meter og minimum 
11 meter. Dette betyr en overskridelse på 5 meter for deler av bygget og opp til 9 meter 
overskridelse for andre deler. 

 
Det er gjort en del på byggets vestside (mot rådhuset) for å redusere inntrykket av 
byggets volum. For eksempel etasjene med bolig trukket inn. På byggets vestside er 
ingen etasjer trukket inn, noe som gir en vegg på opptil 22 meter. Dette gir derfor en 
følelse av å være byggets «bakside», noe som så sentrale bygninger ikke burde ha. Dette 
kan medføre at områdene øst for Sentrumsveien blir avskåret fra sentrum og ikke en 
inkludert del som beskrevet i sentrumsplanen 
 
I områdereguleringsplanen er det åpnet for at det igjennom detaljreguleringen kan 
fastsettes et tillegg på høyden på ca 1 meter per etasje som reguleres til næringsformål. 
Dette gjelder ikke for S3 på grunn av nærheten til det bevaringsverdige bygget 
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Thorvaldsengården. Dette er ett av tiltakene områdereguleringen gjør for å passe på at 
bebyggelsen på S3 ikke blir for dominerende. 

 
 
 
 

 

 

Variasjon i høyder 
Som nevnt er høydene på S3 og S4 på ca 22 og 
20 meter. Dette medfører liten variasjon i 
byggehøyder på grunn av høydeforskjell i 
terrenget. Illustrasjonen til høyre viser hva som er 
tenkt med varierte høyder i sentrumsplanen. 
 
Prinsippet med varierte høyder mener kommunen er 
svært viktig. Hensikten er å oppnå variasjon i 
bygningstypologi, boligtyper og arkitektonisk uttrykk. 
Dette er viktige elementer som er med på å forme 
helhetsinntrykket av sentrumsområder. 
 
Forskyvninger i bygget 
Ett annet tema på oppstartsmøtet var muligheten 
for å seksjonere bygget på S3 for å få forretning i 
første etasje uten å måtte gjøre inngrep i 
terrenget, samt å tilpasse seg bedre til fortauet 
langs den skrånende Sentrumsveien ned mot 
stasjonen. Dette ville også kunne gi 
bygningsmassen varierte høyder. I det reviderte 
forslaget er det lagt inn 3 alternativer for 
seksjonering. 
 

Siden prosjektet var så gjennomarbeidet før man 
hadde samtaler med kommunen kunne disse 
seksjoneringene bare skje noen gitte steder i 
bygget på grunn av innvendig oppdeling av 
etasjene. Dette betyr at det fortsatt er tenkt 
terrenginngrep for å få publikum «ned» til 
forretningene. Ett av prinsippene 
i områdereguleringsplanen er at landskapet skal skape forskyvninger i bygget og 
ikke omvendt. (se figur til høyre). 
 
Administrasjonen mener det er uheldig å skape mer terreng enn nødvendig, og ser på 
dette som en «enklere» løsning på et problem som skulle vært løst tidligere i 
prosessen. 
 

KONKLUSJON: 
Ut fra en konkret vurdering av det foreslåtte prosjektet mener rådmannen at dette blir 
for voldsomt og at det heller ikke er innenfor sentrumsplanens rammer. Rådmannen 
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mener at utfallet av denne forhåndsforeleggelsen blir viktig i forbindelse med videre 
utvikling av Vestby sentrum. Rådmannen mener det er uheldig å avvike fra en så ny 
og gjennomarbeidet plan som sentrumsplanen. 
 
Rådmannen mener at bygget må følge høydekravene, krav til volum og kravet om 
variasjon i høydene som fremkommer av områdereguleringen, samt prinsippet om 
skyvninger i bygget i fallende terreng. Dette vil bety en betraktelig endring av 
planforslaget slik det er presentert. 

Plan- og miljøutvalgets behandling 18.09.2017: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Plan- og miljøutvalgets vedtak 18.09.2017: 
Plan- og miljøutvalget er positive til at det fortsettes med detaljregulering av 
Meierikvartalet, dersom følgende forutsetninger legges til grunn for planarbeidet: 

 Høyder nedjusteres til kravene i områdereguleringen 

 Detaljreguleringen må holde seg innenfor områdereguleringens krav om 
volumer. 

 Områdereguleringens prinsipper for variasjon i høyder følges. 

 Områdereguleringens prinsipper om forskyvninger i bygget følges. 
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Tidligere behandling: 1. GANGS BEHANDLING - 
MEIERIKVARTALET 

 
ENDRINGER SIDEN FORHÅNDSFORELEGGELSE: 
Forutsetningene for å fortsette detaljreguleringen av S2, S3 og S4 var at høyder og 
volumer skulle justeres til kravene i områdereguleringsplanen. Det samme gjaldt 
prinsippene om variasjon i høydene og forskyvninger i bygningsmassene. 
 
Høyder 
I det reviderte planforslaget er høydene redusert og mye nærmere kravene i 
områdereguleringsplanen. Størstedelen av bebyggelsen overskrider fortsatt 
områdereguleringsplanens bestemmelser om høyder. 
 
For S3 er maks høyde foreslått til kote 79. Områdereguleringen setter krav på 
maksimum 17 meter for S3. Høyden måles fra gjennomsnittlig planert terreng rundt 
bygget. Høyden på foreslått bebyggelse i område S3 i områdereguleringen blir derfor 
en meter høyere enn det områdereguleringen tillater. Ned mot stasjonsområdet vil 
høyden bli ca. 19 meter. Dette området har spesielle krav i områdereguleringen da 
tomten ligger tett inntil Thorvaldsengården, Vestby stasjon og pakkhuset. Dette er 
kulturminner som har blitt vurdert å ha svært stor verdi i områdereguleringsplanen. 
Også Grøstad gård som ligger rett ved siden er regulert til bevaring, med verneverdi 
2 – stor verdi. 
 
For S4 er det foreslått en maks høyde på kote 81,5 på det høyeste. Dette tilsvarer 
ca. 18 meter, og overskrider kravet i sentrumsplanen med én meter. 
 
Begrunnelsen for dette er at utbygger beregner en brutto etasjehøyde på 3 meter på 
grunn av ventilasjonskrav, noe som er mer enn områdereguleringen har tatt 
utgangspunkt i (Områdereguleringen har tatt utgangspunkt i en brutto etasjehøyde på 
4,6 meter i 1. etasje og 2,85 meter i de øvrige etasjene). 
 
Utbygger har også anslått at Kroerveien vil heves vesentlig og at dette vil medføre at de 
regulerte kotehøydene på det høyeste vil være 19 meter over dagens terreng ved 
Kroerveien. Dette vil bli tatt opp under «vurdering». 
 

I tillegg foreslår forslagstiller at det kan settes rekkverk på taket som blir en del av 
fasaden, ut over gesimshøyden. Det betyr at alle gesimshøydene kan bli ytterligere 
halvannen meter høyere. 
 
Volumer 
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I områdereguleringen for Vestby sentrum (sentrumsplanen) er maks BRA m² for S3 og 
S4 er 11.772. Av det innsendte materialet kommer det frem at totalt BRA m² for dette 
forslaget er 11.100. Planforslaget holder seg derfor innenfor kravet i sentrumsplanen. 
Volum må også sees i sammenheng med høyder og kravet om variasjon i høyder. 
Volum er ikke bare antall BRA m², men volum er også opplevd gjennom arkitektoniske 
uttrykk og variasjon. 
 
 
 
 

Variasjon i høyder 
I det reviderte planforslaget har alle kontorlokalene blitt tatt ut. På S3 er det nå 
foreslått næring i 1. etasje, og fire etasjer med bolig. Dette er det samme for S4. En 
liten del av S3 er det foreslått tre etasjer med terrasse på taket. Dette er med på å gi 
noe mer variasjon. 
 
I dette planforslaget presenteres det i prinsippet to store bygningskropper på maks 
høyde og en liten del på 11 meter. På grunn av terrengforskjeller blir det noe mer 
variasjon, men med utgangspunkt i høydemeter fra bakkenivå er byggene i samme 
høyde. 
 
Forskyvninger i bygg 
I planforslaget har bebyggelsen på S3 blitt delt opp for å passe bedre inn med det 
hellende terrenget. Illustrasjonstegningen som viser tenkt situasjon opp gangveien 
fra Kroerveien viser en bedre løsning enn tidligere forslag. 
 

ALTERNATIVER: 
Det er et alternativ å redusere høydene slik at de holder seg innenfor rammene av 
områdereguleringen. 
 
Det er også et alternativ å legge inn større variasjon i høydene for å følge opp 
intensjonen fra områdereguleringen. 
 
 

VURDERING: 
 
Høyder 
Utbygger skriver at høydene på S3 skal vurderes på nytt når Kroerveien og 
Sentrumsveien er ferdig prosjektert for å se om de kan senkes. 
 
Det er da viktig å se på hensikten med høydene for S3. I områdereguleringen kommer 
det frem at for S3 er høydene absolutte. Det som menes med det er at det i 
områdeplanen åpner for å gi et tillegg på 1 meter for etasjer med næringsvirksomhet. 
Dette gjelder ikke for S3. Grunnen til dette er tomtens forhold til all verneverdig 
bebyggelse rundt bygget. Uavhengig av hvordan Kroerveien vil bli prosjektert vil 
Thorvaldsengården bli stående på dagens kote, noe områdeplanens 
høydebestemmelser også forholder seg til. 
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Vestby kommune og Akershus fylkeskommune har hatt et godt samarbeid i 
utarbeidelsen av områdereguleringen. Dette gjelder spesielt for områdene rundt 
jernbanestasjonen der begge kulturminnene med verneverdi 1 står. Dette er også 
bakgrunnen for at Akershus fylkeskommune allerede ved planoppstart skrev at 
fylkesrådmannen vurderer å legge planen frem med forslag om innsigelse hvis ikke 
disse kulturminnene blir tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Dette forslaget vil igjen bryte med områdereguleringens bestemmelser om høyder. 
 
 
 
 
Volumer 
I områdereguleringen for Vestby sentrum er maks BRA m² for S3 og S4 er 11.772. I 
planforslaget kommer det frem at totalt BRA m² for dette forslaget er 11.100. 
Planforslaget holder seg derfor innenfor kravet i sentrumsplanen. 
 
Variasjon i høyder 
I områdereguleringen står det at kun én del av bebyggelse innenfor hvert område skal 
bygges med maksimal høyde. Hensikten med kravet fra sentrumsplanen er å oppnå 
variasjon i bygningstypologi, boligtyper og arkitektoniske uttrykk. Planforslaget klarer ikke 
å innfri dette, samtidig som det kan argumenteres for at det vil bli noe variasjon på grunn 
av terrengfallet mot Kroerveien. 
 
Så lenge maks høyde på 17 meter blir ivaretatt mot Kroerveien og Thorvaldsengården vil 
den nedjusterte høyden ved skråaksen, på sørsiden av S3 og bebyggelsen på S4, gi 
forslaget noe mer variasjon i høydene. 
 
Terrenghøyden mellom Kroerveien (S3) og rådhusparken (enden på S4) øker med 3,5 
meter. Forskjellen på den regulerte bygningshøyden mellom disse tomtene er på 2,5 
meter. Terrengforskjellen kunne vært med på å gitt byggene stor variasjon uten at det 
gikk på bekostning av BRA. Slik forslaget ligger nå har utbygger gått opp i høyde og 
utlignet denne terrengforskjellen og gjort byggene mer like. 
 
Hensikten bak kravet i områdereguleringen blir derimot ikke oppfylt i dette planforslaget, 
og det er derfor vanskelig å si at det nye planforslaget har fulgt områdereguleringens 
prinsipper om variasjon i høydene. 
 
Det kommer også frem av bestemmelsene at rekkverk kan utformes som en del av 
fasaden. Dette vil ha betydning for den eneste delen av den nye bebyggelsen som ikke 
har maks høyde. På snittet ser det ut som 3 etasjer, men det blir fort i overkant av en 
meter høyere med rekkverk, og hvis dette rekkverket skal utformes som en del av 
fasaden vil inntrykket av bygget være høyere enn det vises på snitt-illustrasjonen. Snitt-
illustrasjonene viser derfor ikke helt nøyaktig de reelle høydeforskjellene, noe som er 
viktig å vite når man ser på krav som variasjon i byggehøyder. 
 
Forskyvninger i bygg 
I det første forslaget som ble forhåndsforelagt plan- og miljøutvalget 18.09.2017 ble det 
presentert en dårlig løsning for å løse terrenghevingen for S3. Det resulterte i dårlige 
fasader i første etasje mot S2. I det nye planforslaget er dette løst betraktelig bedre. 
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Utbygger har fulgt kravet i områdereguleringen, noe som har gitt en langt bedre 
utnyttelse av 1. etasje i S3. (Se illustrasjon gågate, Vedlegg: 4). 
 
Renovasjonsanlegg 
Utbygger har hatt møte med MOVAR angående renovasjon. I planbeskrivelsen kommer 
det frem at løsningen mest sannsynlig vil bli nedgravde beholdere plassert i annen 
veggrunn langs Sentrumsveien. Dette er areal som er tiltenkt grøntareal. 
Beholderne er 2 x 2 meter, og vil derfor akkurat få plass innenfor det arealet som er 
regulert til annet «veggrunn – grøntareal». For denne løsningen kreves det 10 – 11 
beholdere. Det vil bety en strekning på minimum 20 meter langs Sentrumsveien. 
Eller 10 – 11 meter utenfor S3 og det samme utenfor S4. Den totale lengden på disse 
byggene er ca 70 meter. 
 

 
Bilde 1: Nedgravd løsning. Det vil kreves 11 slike beholdere på 100 boenheter. 

 

Alternative løsninger er søppelrom i 1. etasje ut mot Sentrumsveien, og delvis 
nedgravde beholdere av glassfiber. Søppelrom i 1. etasje vil løses med tradisjonelle 
søppelkonteinere som dras ut av søppelrommet og over fortau. Dette vil gjøres av 
den som henter avfallet. Delvis nedgravde løsninger har fordeler og ulemper. 
Fordelen er at det ikke er så farlig med fjerning av snø på vinterhalvåret. Ulempen er 
at det tar større plass og kan medføre mer lukt. 

 
Dette blir et valg mellom estetikk langs Sentrumsveien, og belastning på den som 
henter avfall. Som vi ser av bilde over (Bilde 1) tar nedgravde beholdere relativt stor 
plass, og utbygger har sett for seg at dette må stå på offentlige arealer langs 
Sentrumsveien. 

 
I områdereguleringen har Sentrumsveien en bredde på 6 meter. Renovasjonsbilen 
må stå i kjøreveg for å tømme beholderne hvis disse skal være plassert i annen 
veggrunn. Renovasjonsbilen tar ca. 15 minutter for å tømme en konteiner. 

 
Sentrumsveien er en sentral gate for å lede trafikken rundt sentrumskjernen, og i de 
mest trafikkerte tidsrommene kan dette skape forsinkelser i trafikkflyten ned mot 
krysset i Kroerveien. Dette er en konsekvens som ikke er utredet, men hvis flere 
prosjekter langs Sentrumsveien ser på nedgravde beholdere i annen veggrunn som 
en løsning vil trafikkflyten og det estetiske inntrykket av Sentrumsveien bli noe 
annerledes enn tiltenkt. 
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Det er også mulig å se på en løsning med søppelsug, enten til en mobil søppelbil 
eller til et sentralt søppeldeponi nær sentrum. Administrasjonen vil i tiden framover 
vurdere nærmere fordeler og ulemper av alternative renovasjonsløsninger. Dette må 
kommunen komme nærmere tilbake til etter offentlig ettersyn. 

 
Rådmannen ser det som hensiktsmessig at dette er et spørsmål som kan ligge til 
offentlig ettersyn av planen. 

 
 
Uteoppholdsareal 
I sentrumsplanens bestemmelser kommer det frem at detaljplanen skal regulere 
løsninger for bl.a. uteoppholdsareal. I dette planforslaget blir det beskrevet at det til 
sammen er vist privat uteoppholdsareal på 2200 m². Noe som gir et snitt på 21 m² per 
bolig. 
 
Det kommer ikke frem av planbeskrivelsen hvordan dette er regnet ut, og hvis en 
boenhet har stor privat terrasse kan ikke dette arealet deles med andre boenheter. 
Kravet på minste uteoppholdsarel MUA=30 m² pr. boenhet må omhandle arealer en 
boenhet faktisk kan bruke til opphold. 
 
Hensikten bak bestemmelsen i områdereguleringen er å kunne gi en forklaring på 
hvordan kravet på MUA=30 m² pr. boenhet er tenkt løst. Dette kommer ikke frem av 
planforslaget. 
 
Brudd i fasader 
Brudd i fasader er et viktig grep i områdeplanen for Vestby sentrum. Store 
bygningsvolumer kan fort gjøre et bymiljø svært monotont. Disse bygningene skal brytes 
opp for å gi sentrum et mer spennende og interessant uttrykk. Lange bygningskropper 
skal derfor deles opp ved hjelp av fasadeendringer. 
 
I planbeskrivelsen til områdeplanen står det at det skal være en oppdeling av fasader 
omtrent hver 30 meter. 
I planforslagets bestemmelse § 2.3, står det at det skal være «vertikale sprang i fasaden 
for hver 30 lengdemeter. Slike sprang kan utformes som variasjon i fasaden». 
 
Rådmannen er usikker på om disse formuleringene er dekkende for hensikten med 
kravet i områdereguleringen.  Dette er ikke konkret blitt vist i illustrasjoner. 
Rådmannen ser for seg at dette må diskuteres nærmere. Dette kan gjøres etter offentlig 
ettersyn. 
 
Transformatorstasjon 
Det ligger i dag en nettstasjon på S4. Denne leverer strøm til bl.a. rådhuset. Fordi 
nettstasjonen for rådhuset må etableres på nytt før utbygger kan begynne å bygge kan 
den ikke plasseres i ny bebyggelse, noe vi gjennom områdereguleringen har beskrevet 
som ønskelig. 
 
Utbygger mener at den beste plasseringen for ny nettstasjon er i rådhusparken.  Dette er 
noe rådmannen helst vil unngå. Hvordan dette skal løses må kommunen se nærmere på 
i dialog med nettselskap. Dette blir derfor et tema som ikke vil bli løst før etter offentlig 
ettersyn. 
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Parkering 
I bestemmelsene til områdereguleringen for Vestby sentrum står det at detaljer rundt 
parkering skal avklares i detaljregulering. 
 
I dette planforslaget vil all parkering løses i parkeringskjeller. Planområdet har i dag en 
offentlig parkeringsplass med 48 biloppstillingsplasser som må fjernes uten at disse 
plassene blir erstattet i prosjektet. Utbygger poengterer at det er mulig å 
erstatte alle tapte parkeringsplasser hvis man kan finansiere flere etasjer med 
parkeringskjeller. 
 
På bakgrunn av dette har ikke forslagstiller gitt noe antall på parkeringsplasser. 
 
Vestby kommune burde ta stilling til en løsning for rådhusets parkeringsplasser i løpet av 
denne reguleringsprosessen. 
 
KONKLUSJON: 
Planforslaget følger ikke områdereguleringsplanen på følgende områder: 

 Høydebestemmelsene 

 Variasjon av høyden 

 Plassering av trafo 

 Ingen begrensninger på antall biloppstillingsplasser 

 Hvordan kommuneplanens krav til MUA=30 m² er tenkt løst. 

 Det er ikke regulert konkrete løsninger for aktive fasader i første etasje.  
 
Rådmannen har foreslått slike endringer i bestemmelsene: 

 

 Det åpnes ikke for at rekkverk kan oppføres som en forlengelse av fasaden over 
gesimshøyden. Bakgrunnen for dette er at der forslagstiller har justert ned 
høydene, for å svare til kravet om variasjon, skal det være takterrasser. Hvis 
disse rekkverkene skal utformes som en del av fasaden vil den lille variasjonen 
som allerede er prosjektert bli ytterligere redusert. Ett rekkverk som er utformet 
annerledes kan gi et inntrykk av mer variasjon. Måling av høyder skal følge 
byggteknisk forskrift. 

 Parkeringsbestemmelsene er justert til i hovedsak slik de er i 
områdereguleringen, også slik at det er begrensninger på antall parkeringsplasser 
som kan bygges. 

 Krav om at evt. trafokiosker skal plasseres inne i bygg. 

 Kravet om maksimal bruksareal – BRA – følger byggteknisk forskrift. 

 Krav om undersøkelser fra områdereguleringen videreføres. 

 Krav uten hjemmel eller som dekkes av annet lovverk er tatt ut. 

 Det er også foretatt noen mindre endringer i oppsettet av bestemmelsene slik at 
de er i tråd med malen til Vestby kommune. 

 
Følgende forhold må vurderes nærmere mens planen er ute til offentlig ettersyn: 
 

 Valg av renovasjonsløsning 

 Løsning for rådhusets parkeringsplasser 

 Løsninger for parkering i sentrum mer generelt 

 Plassering av transformatorstasjon 
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 Kommunen har startet arbeidet med detaljprosjektering av ny bru over jernbanen 
og lengdeprofil for både Kroerveien og Sentrumsveien. Planforslaget må etter 
høring justeres i forhold til disse høydene. 

 Kravene til overvannsløsninger er av utbygger foreslått uten krav om fordrøying 
og med enklere krav enn det som har vært praksis de siste årene og som bl.a. 
foreslås i kommuneplan. Kommunen må ha en grundig 

 

gjennomgang av kravene for at disse blir realistiske, men også dekkende for 
kommende klimaendringer. 

 Siden det ikke er foreslått ny bebyggelse på S2 bør det vurderes om S2 og 
park tas ut av planforslaget i denne omgang og heller vurderes i en større 
sammenheng med torget T1 utenfor rådhuset. 

 
Det er flere aspekter ved planforslaget som ikke er løst ennå, og de mest sentrale 
utfordringene har blitt presentert i dette saksfremlegget. Det er også fortsatt mange 
elementer ved planforslaget som ikke er innenfor kravene i områdereguleringen for 
Vestby sentrum. Noen av kravene kan forståelig nok være vanskelig å besvare på 
nåværende tidspunkt grunnet prosjektering av Kroerveien og Sentrumsveien og at 
det er noe uklart hvordan disse veiene vil ligge i terrenget. Spesielt siden høydene i 
dette planforslaget vises som kotehøyder på plankartet.  Det vil fortsatt være viktig å 
se på hensikten bak sentrumsplanens høydebestemmelser i forhold til S3. 
Thorvaldsengården vil ikke bli hevet, noe som gjør at bestemmelsen på 17 meter 
ikke nødvendigvis skal la seg affisere av kotehøyden på Kroerveien. 

 
Snittene som har blitt sendt inn viser ikke godt nok rammene for prosjektet. Disse 
burde oppdateres før planen blir lagt ut til offentlig ettersyn, da disse snittene lett kan 
misforstås og viser høyder som er lavere enn det bestemmelsene legger opp til. 

 
Illustrasjonsplanen som viser gangvei gjennom parken er ikke i samsvar med 
plankartet. Dette bør rettes opp. 

 
Det er vanskelig å oppfatte høyder/stigning på gangsystemet gjennom plansystemet 
og hvordan dette evt. får konsekvenser for de byggene som allerede står tett inntil. 
Dette bør vises mer konkret. 

 
Selv om disse utfordringene ikke er løst, og noen av kravene i områdereguleringen 
fortsatt ikke er fulgt kan det være bra å sende ut forslaget til offentlig ettersyn i håp 
om god medvirkning til det videre planarbeidet. 
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Plan- og miljøutvalgets behandling 04.06.2018: 
 
Votering: 
Representanten Bodil Holters forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Plan- og miljøutvalgets vedtak 04.06.2018: 
Forslag til detaljregulering for S2, S3 og S4 – Vestby sentrum - Meierikvartalet, med 
plankart datert 11.05.2018, bestemmelser datert 08.05.2018 og planbeskrivelse datert 
04.05.2018 legges ut til offentlig ettersyn, jf. Plan og bygningslovens § 12-10. 
 
Før planen legges ut til offentlig ettersyn må det foreligge: 

 Oppdaterte bygningssnitt som på en god måte viser rammene for planforslaget 

 Oppdaterte illustrasjonsplaner i samsvar med planforslag 

 Lengdeprofil for fortau mellom S2 og S3/S4 og rådhuset, samt gangforbindelse 
fra Sentrumsveien gjennom torget og forbi nordre inngang på rådhuset, som 
viser tydelig nivå for 1.etasje Thorvaldsengården og inngangsnivå rådhuset nord 

 Overvann innenfor reguleringsområdet i egne fordrøyningsbasseng må utredes, 
slik at overvann ikke går til avløpsnettet.  
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2. GANGS BEHANDLING – MEIERIKVARTALET 

 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 19.06.2018 med frist 06.08.2018. Det kom 
inn totalt 7 merknader. 
 
Akershus fylkeskommune 
Fylkesrådmannen har fremmet en foreløpig, administrativ innsigelse til planforslaget. 
Begrunnelsen for innsigelsen er at fylkeskommunen vurderer at kulturminneinteressene 
ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget innenfor felt S3 og S4. 
 
Videre ønsker fylkeskommunen dialog med Vestby kommune for å komme fram til en 
løsning som tar bedre hensyn til bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer i 
nærheten av planområdet. 
 
Det ble avholdt møte med Akershus fylkeskommune 24.08.18. Se vedlagt epost fra 
fylkeskommunen etter møtet (Vedlegg 10 _Akershus fylkeskommune – tilbakemelding 
etter dialogmøte). I dette møtet kom det frem at fylkeskommunen er positiv til de 
endringene som forslagstiller presenterer i sin merknad (Se vedlegg 9 _Merknad fra 
Hille Melbye Arkitekter). Til tross for det mener fylkeskommunen fortsatt at fasaden mot 
Kroerveien er for dominerende når den sees i sammenheng med den eldre 
bebyggelsen ved stasjonsområdet, Thorvaldsengården, Grøstad gård og Kroerveien 
3A. Fylkeskommunen mener at hvis det er mulig å trappe ned også denne siden av 
bygningsmassen vil de ikke lenger ha grunnlag for en innsigelse.  De mener at den 
variasjonen vi ser i byggene nå er god, men at variasjoner i høyden hadde gjort seg 
mest hensiktsmessig for den delen som forholder seg til kulturminnene langs 
Kroerveien. 
 
Rådmannens vurdering 
Det har vært et godt samarbeid med Akershus fylkeskommune i forbindelse med 
sentrumsplanen. Noe av det som har gått igjen i denne prosessen er høydene på S3.  
Etter beregninger vil høyden på S3 være i overkant av 16 meter i snitt, noe som er 
innenfor kravene i områdeplanen. Dette er en administrativ innsigelse som eventuelt 
skal behandles i fylkesutvalget 15.10.2018. Dette er samme dato som fremdriftsplanen 
har satt som endelig vedtak av Meierikvartalet i kommunestyret.  Det kan derfor tenkes 
at denne innsigelsen følger planen frem til vedtaksdato hvis det ikke gjøres endringer i 
planen for fasaden mot Kroerveien. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til bestemmelsen om parkering. De har også en 
merknad på støy. 
 
Parkering 
Bestemmelsen om parkering er i stor grad i samsvar med områdereguleringen for 
Vestby sentrum. Imidlertid har Vestby kommune lagt inn en bestemmelse under kravet 
til parkering som ikke er i samsvar med områdereguleringen: 
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Dersom parkeringsanlegget er åpent for alle, kan antall parkeringsplasser økes til 
nærmere avtalt antall parkeringsplasser. 
 
Fylkesmannen mener det er uheldig å innarbeide en slik bestemmelse, og at den 
potensielt kan åpne for langt flere parkeringsplasser enn det de tallfestede 
parkeringsnormene fastsetter. 
 
I tillegg vektlegger Fylkesmannen at dersom denne bestemmelsen blir vedtatt vil dette 
kunne skape presedens, slik at en tilsvarende bestemmelse vil kunne innarbeides i 
ytterligere detaljreguleringsplaner for Vestby sentrum og til slutt innebære vesentlig 
høyere antall parkeringsplasser enn det områdereguleringsplanen har lagt til grunn. 
 
Støy 
Planområdet møter kriteriene som er satt i Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442). Fylkesmannen anser derfor at området er egnet for 
bygging av boliger, men at reguleringsbestemmelsene som begrenser støy ikke er 
tilstrekkelige for å hindre støyplager. Bestemmelsene bør ikke åpne opp for etablering 
av boliger i rød støysone ettersom dette ikke finnes i planområdet. Videre bør det i 
tillegg til kravene som allerede er nedfelt i reguleringsbestemmelsene stilles krav til at 
alle boenheter skal være gjennomgående, og at også støykrav for uteoppholdsarealer 
skal være tilfredsstilt. 
 
 
Rådmannens vurdering 
 
Parkering 
Bakgrunnen for parkeringsbestemmelsene er sentrumsplanens ønske for en samlet 
felles parkering i sentrum. På grunn av blant annet frikjøpsordningen som ligger i 
områdereguleringen, vil Vestby kommune eller andre måtte opparbeide 
parkeringsplasser ut over det som er krevd for den enkelte tomt – for noen av 
prosjektene. Hvor disse skal være er fortsatt usikkert, men det er viktig at det finnes 
muligheter til å også legge disse felles parkeringsplassene under bakken. 
Meierikvartalet er det første prosjektet som skal grave p-kjeller i sentrumsområdet og 
kommunen vil være sikker på at mulighetene for videre prosjektering av p-kjelleren er til 
stede igjennom reguleringsbestemmelsene. 
 
Meierikvartalet vil ligge i direkte tilknytning til Vestby rådhus og det nye kulturkvartalet. 
Det vil være behov for parkeringsplasser for begge disse byggene. Så langt har også 
utbygger av S5 signalisert at de ikke ønsker å bygge parkering under sitt bygg. 
Bestemmelsen gjør det mulig for Vestby kommune å fortsette dialogen og 
prosjekteringen av parkeringskjelleren. 
 
Vestby kommune har ikke fått svar på sine henvendelser angående innsigelsen fra 
Fylkesmannen. 
 
Støy 
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar angående merknaden om 
støybestemmelsene: 
 
Fylkesmannen sier at boligene ikke ligger i rød støysone. Dette er ikke riktig. Fasaden 
mot Kroerveien ligger i rød støysone med Lden mellom 61 og 65 på den mest 
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støyutsatte etasjen. Det er kun 4 små leiligheter som er ensidige mot rød sone. 
Balkongene på disse leilighetene må innglasses for at fasaden skal ha støynivå under 
grenseverdien. Alle andre leiligheter mot Kroerveien er hjørneleligheter med balkonger i 
gul sone. Balkongene har tett rekkverk i normal høyde og absorbent i tak. Med disse 
tiltakene vil fasaden (og vindu) ha støynivå under grenseverdiene. Vi foreslår at 
uteoppholdsarealer tas med i reguleringsbestemmelsen om støy. 
 
 
Statens vegvesen 
Merknaden er delt inn i to punkter. Manglende teknisk detaljplan og manglende 
rekkefølgebestemmelse. Det er fremmet innsigelse på begge punktene. 
 
Teknisk detaljplan 
Statens vegvesen har tidligere stilt krav til at det må foreligge en godkjent detaljplan før 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Av forslagsstillers kommentarer til innkomne 
merknader, fremgår det at fv. 5 er tatt med i planavgrensningen, men at kommunen 
planlegger en egen detaljregulering for fylkesvegstrekningen. Teknisk detaljplan er 
derfor foreslått utsatt i påvente av kommunens planarbeid. 
 
Hensikten med tekniske planer er å sikre at anleggene som reguleres har tilstrekkelige 
areal for gjennomføring. Dette er spesielt viktig i tettbebygde områder. 
 
Per i dag er det flere uavklarte forhold knyttet til planlagt omlegging av vegnettet i 
sentrumsområdet. For Kroerveien dreier usikkerheten seg hovedsakelig om pågående 
prosjekteringsarbeid for ny bru over jernbanen, hvor arbeidet trolig vil medføre behov for 
å heve deler av fv. 5. Planforslaget har tatt høyde for at Kroerveien kan legges noe 
høyere enn den gjør i dag, men dette forbeholdet er ikke nok til å sikre nødvendig 
fleksibilitet i den videre prosjekteringen. Det er viktig at planen tar høyde for eventuelle 
justeringer som kan vise seg nødvendig senere i prosessen. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte forhold, kan ikke Statens vegvesen akseptere at planen 
godkjennes uten at det foreligger en godkjent teknisk plan for fv. 5. Dersom forhold 
knyttet til fylkesvegen ikke skal inngå i det pågående planarbeidet, forutsetter Statens 
vegvesen at kommunen prosjekterer det omkringliggende vegnettet før man går videre 
med detaljreguleringen av Meierikvartalet. 
 
Manglende rekkefølgebestemmelse 
I Statens vegvesens foregående uttalelse av 3. august 2017 skrev de at det må tas inn 
en rekkefølgebestemmelse som sier at byggeplan for alle tiltak på og langs fylkesvegen 
skal godkjennes av Statens vegvesen. Statens vegvesen kan ikke se at dette er gjort, 
og de anser det derfor som nødvendig å fremme innsigelse til planen inntil følgende 
bestemmelse er innarbeidet: 
 
Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for alle tiltak på og langs fylkesveg 5 før 
gjennomføring. 
 
Som vegadministrasjon på vegne av Akershus fylkeskommune, fremmer Statens 
vegvesen innsigelse til planen på grunnlag av manglende rekkefølgebestemmelse. 
 
 
Rådmannens vurdering 
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Kommunalteknisk avdeling hos Vestby kommune har antydet at den tekniske 
detaljplanen som etterlyses av Statens vegvesen er ferdig i månedsskiftet 
september/oktober 2018.  
 
Bakgrunnen for at kommunen selv vil utarbeide teknisk detaljplan er for å hindre en 
stykkevis detaljplanlegging av infrastrukturen (Kroerveien og Garderveien), og på den 
måten sikre en mer effektiv og oversiktlig utvikling av Vestby sentrum.   
 
Statens vegvesen har fremmet innsigelse på bakgrunn av en rekkefølgebestemmelse 
de mener må tas inn. Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å vedta en 
planbestemmelse om at byggeplan skal være godkjent av Statens vegvesen før tiltak, 
men Statens vegvesen kan selvfølgelig selv sette slike krav som veieier og gjennom 
veiloven. Frisikt er vist som hensynssoner i plankartet og gitt egne bestemmelser. 
Universell utforming er sikret gjennom lovverket og lagt til grunn i planen. 
 
Hafslund Nett AS 
HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeidet. 
Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet deres innspill, og har 
ingen ytterligere bemerkninger til planen. 
 
Bane NOR 
Hovedgrepene i detaljreguleringsforlaget er i tråd med gjeldende 
områdereguleringsplan for sentrum. Vi gjør oppmerksom på at det mangler 
bokstavkoder for arealformål i plankartet. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til 
diverse samferdselsformål i planen og det er vanskelig å finne de igjen på plankartet.  
 
Bane NOR har ingen ytterligere merknader. 
 
Rådmannens vurdering 
De formål som trenger bokstavkode har fått det. Rekkefølgebestemmelsene er justert 
slik at det skal gå entydig fram hvilke areal det er snakk om. 
 
Ragne og Tore Støkken 
Støkken har delt opp sin merknad i 4 punkt. Høyder, fasader, solforhold og terrengmur. 
 
Høyder 
Støkken skriver at forslaget til detaljreguleringen ikke tilfredsstiller kravene til 
byggehøyde i områdereguleringsplanen. Ingen av byggene i meierikvartalet kan på noe 
sted bygges høyere enn tillatte totalhøyde på 17 meter. Forslaget legger opp til høyde 
på ca 19 meter mot nord (stasjonen), og dette kan ikke godkjennes. 
 
Det er i områdereguleringen gitt egne føringer for utbygging som grenser mot disse 
kulturminnene. For å ivareta disse bygningene som beskrevet, og ta hensyn til at de 
ikke skal forsvinne blant enorme bygg, mener Støkken at de totale byggehøydene på 
byggene i Meierikvartalet må regnes ut fra dagens koter, ikke slik det vil se ut etter 
heving av Kroer- og Sentrumsveien. Denne hevingen vil ikke påvirke høyden på de 
eksisterende byggene, og vil derfor medføre økt forskjell i høyde mellom gammel og ny 
bebyggelse.   
 
Støkken mener også at det er for lite variasjon i høydene. 
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Fasader 
Områdereguleringsplanen krever oppdeling av fasadene for ca hver 30 meter. Støkken 
krever at dette kravet følges og at det legges opp til brudd i fasaden mot 
Sentrumsveien. Forslaget til detaljregulering legger opp til en hel vegg uten brudd i 
fasaden mot Sentrumsveien. Dette vil medføre at bygget fremstår som en massiv vegg 
som skiller Grøstad Gård og bebyggelsen øst for Meierikvartalet fra resten av sentrum. 
Det er i områdereguleringen beskrevet at Grøstad gård skal innlemmes som en del av 
sentrum. Fasaden slik den er tegnet nå, bidrar ikke til dette. 
 
Solforhold 
Dagens forslag til detaljregulering vil gi skygge på Grøstad gård store deler av døgnet. 
Dette forringer gårdens fremtoning og verdi. Forslaget til detaljregulering tar ikke 
tilstrekkelig hensyn til dette, og Støkken mener at forslag til utforming av bygningene på 
S3 og S4 ikke tar hensyn til gårdens store verneverdi som beskrevet i 
områdereguleringen. 
 
De samme solforholdene vil gjelde Grøstadparken. Grøstadparken er både i 
områdeplanen og forslag til detaljregulering beskrevet som et område beboerne i 
sentrum kan benytte for rekreasjon. Foreslåtte bygningsmasse vil gi skygge over parken 
i store deler av døgnet. Parkens verdi som rekreasjonsområde forringes betydelig, da 
man heller ikke her kan nyte ettermiddags- og kveldssol. 
 
Endringer som tilbaketrukket toppetasje mot Sentrumsveien, større variasjon i 
byggehøyde over hele bygget, samt at eventuelle takoppbygg trekkes mot midtre del av 
byggene og/eller på lavere deler av taket, vil kunne gjøre solforholdene på Grøstad gård 
og Grøstadparken noe bedre. Dette er tiltak som også er ønskelige etter 
områdeplanens intensjon. 
 
Terrengmur 
Støkken krever at terrengmuren etableres på område som allerede er regulert til 
samferdselsformål. Utover dette kan ikke Støkken uttale seg videre da det ikke 
foreligger detaljerte tegninger på muren. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Høyder 
Forslagstiller har regnet på høyden i forbindelse med offentlig ettersyn. Slik Kroerveien 
ligger i dag vil høyden bli 16.3 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Det vil bety at 
noen deler av bygget på S3 vil være over 17 meter, men at høydene for S3 fortsatt er 
innenfor kravene i områdereguleringen. 
 
Akershus fylkeskommune har fremmet innsigelse på tilsvarende grunnlag. Se merknad 
fra Akershus fylkeskommune samt vurderingen av disse. 
 
 
Fasader 
I reguleringsbestemmelsene til offentlig ettersyn står det at det skal være vertikale 
sprang i fasadene for hver 30 lengdemeter, og videre at slike sprang kan utformes som 
en variasjon i fasaden. Forslagstiller har i sin merknad til planen foreslått endring i 
denne bestemmelsen. Se merknad fra Hille Melbye arkitekter. 
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Solforhold 
Noe forringelse av solforholdene vil skje med utbyggingen av sentrum. I følge sol- og 
skyggeanalysene vil det være gode solforhold frem til 15.00. I sommermånedene vil 
området delvis være skyggelagt klokken 17.00. Rådhusparken vil da ha gode 
solforhold, noe som gir skyggefrie rekreasjonsområder i sentrum. 
 
For Grøstad gård vil det bli skygge etter klokken 17.00 i sommerhalvåret. Høydene som 
ligger til grunn i sol- og skyggeanalysen er usikre. Så resultatet av analysene kan endre 
seg noe da bebyggelsen har blitt noe lavere. 
 
Terrengmur 
I områdereguleringen for Vestby sentrum ble det ikke tatt høyde for muren som skiller 
Grøstad gård og Sentrumsveien. I planforslaget har det blitt lagt inn et areal på 0.5 
meter fra gang- og sykkelveien og inn på eiendommen til Grøstad gård.  Hvis dette 
arealet skal bli tatt fra arealet som allerede er regulert til samferdselsformål vil dette gå 
utover utformingen av gang- og sykkelveiarealene. Enten vil muren stikke ut en halv 
meter fra eiendomsgrensen og på den måten lage en hindring på gangveien, eller så 
må sykkelfeltet fjernes langs dette arealet. 
 
Rådmannen mener at dette vil være lite hensiktsmessig for dette arealet. En bedre 
løsning vil være å opparbeide muren der den nå er regulert (På eiendommen til Grøstad 
gård). 
 
Hille Melbye Arkitekter 
 
Hille Melbye arkitekter, som er forslagstiller for planen, har sendt inn merknad og 
foreslått endringer til planen for å imøtekomme de vurderinger og konklusjoner som 
rådmannen hadde til 1. gangs behandlingen.  
 
Høyde 
Områdeplanen setter maksimal gesimshøyde til 17 meter over ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Det vil bety at i skrående terreng vil den faktiske 
høyden på enkelte fasader bli høyere en 17 meter fra bakkenivå og fortsatt være i tråd 
med områdereguleringen. 
 
Beregningen av høyden på S3 viser at høyeste gesims er 16.3 meter over ferdig planert 
terrengs gjennomsnittsnivå.  Rundt S4 er terrenget flatt og faktisk høyde og 
gjennomsnittshøyde er tilnærmet lik den samme, altså maks 17.6 meter. 
 
Høyder og avstand til Thorvaldsengården 
Det har vært usikkerhet om planforslaget ivaretar bevaringshensynene godt nok og 
knytter høydene i S3 opp mot tilpassing til den bevaringsverdige Thorvaldsengården og 
andre bevaringshensyn i nærområdet og til planprosessen/hensikten bak 
områdeplanen. 
 
Som det fremkommer i avsnittet over er planforslaget i tråd med områdeplanen når det 
gjelder høyder for S3 slik disse skal beregnes i hht til TEK, og bevaringshensynene er 
dermed ivaretatt. 
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Prosjektet er nå omprosjektert for å komme kommunen i møte når det gjelder variasjon i 
høyder og oppbrytning av volumer. I den forbindelse er øverste etasje i S3 trukket 
tilbake med 4 m mot Thorvaldsengården. Se bilde under. 
 

 
Fasade mot Kroerveien. Øverste illustrasjon viser forslag til redusert volum mot 
Thorvaldsengården ved at toppetasjen trekkes tilbake med 4 m. Nederste illustrasjon 
viser tilsvarende fasade uten tilbaketrukket toppetasje slik som forslaget foreligger til 
offentlig ettersyn. 
 
For øvrig er hele bebyggelsen trukket 3,3 m lengre vekk fra Thorvaldsengården enn 
områdeplanen legger opp til. Dette området er regulert til torg i stedet for bygning. I 
tillegg er hovedlengden av boligene fra 2. etasje og oppover lagt 10,5 m lengre vekk fra 
Thorvaldsengården enn det områdeplanen tillater. 
 
Høyder og justert terreng mot Kroerveien og Sentrumsveien 
Sentrumsveien og Kroerveien skal legges om og ny bru over jernbanen kan medføre at 
Kroerveien må heves i forhold til dagens situasjon. Da må også nederste del av 
Sentrumsveien heves. Dette får nødvendigvis betydning for høydeplasseringen av den 
nye bebyggelsen på S3 og har medført at plankonsulenten ikke har kunnet bruke 
dagens terreng for å sette høyder på plankartet til offentlig ettersyn. 
 
Det vil bli nødvendig å diskutere med kommunen hvordan bygningenes høyde skal 
reguleres hvis ikke veiene er ferdig prosjektert før endelig planvedtak. Det er to 
muligheter: 
 
1) Regulere høyden slik områdeplanen gjør, altså høyde over planert terrengs 
gjennomsnittsnivå, altså 16,3 m på S3 og 17,6 m på S4 (og lavere på andre deler av 
bygningsmassen). 
 
2) Kotehøyde med slingringsmonn i tilfelle veiene heves. Dette er den løsning som 
foreligger til offentlig ettersyn. Dette er en absolutt høyde og hvordan nytt terreng blir 
utformet vil i teorien ikke bestemme makshøyden. 
 
Variasjon i høyder og brudd i fasader 
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Prosjektet er også endret slik at det er enda mer variasjon i høydene, for å komme 
kommunen i møte. 
 
Variasjon i høyder sammenfaller nå med bruddene i fasaden slik at bygningene brytes 
mer opp. Bruddene i fasadene er plassert der hvor høyden er lavere. Bruddet oppnås 
ved at hele fasaden trekkes inn 0,6 m fra fortauet og er i et annet fasademateriale. 
Bruddene består altså både av 1 etasje lavere bygg, inntrukket 
0,6 m og et annet fasademateriale. Se bilde under. 
 

 
Fasade mot Sentrumsveien. Øverste illustrasjon viser nytt forslag til variasjon i høyder 
og brudd i fasader. Nederste illustrasjon viser fasaden mot Sentrumsveien slik som 
foreslått til offentlig ettersyn. Det er mindre variasjon i høydene og bruddene har ikke 
like stor oppdelende effekt. 
 
Det foreslås at bestemmelsen om vertikale sprang i fasaden erstattes av følgende 
bestemmelse: 
 
«Langs Sentrumsveien skal plankartets viste variasjon i høyde underbygges med brudd 
i fasaden slikt som vist med bestemmelsesgrense på plankartet. Inntrukket fasade skal 
ha et annet fasademateriale enn hovedfasaden. Så lenge lengden og dybden på 
bestemmelsesgrensene opprettholdes og de flukter med høydeangivelsen, kan mindre 
forskyvninger langs fasaden tillates.» 
 
Inntrukket fasade kan reguleres med en bestemmelsesgrense på 0,6 m på kartet slik at 
disse bruddene sikres i byggesaken. 
 
Aktiv åpen fasade 
Områdeplanen sier at detaljplanen skal regulere konkrete løsninger for aktive fasader i 
første etasje. Dette er ikke med i planforslaget slik det foreligger til offentlig ettersyn. 
Områdeplanen sier at første etasje på gateplan skal ha en aktiv åpen fasade og dette er 
gjentatt i bestemmelsene i planforslaget uten noen ytterligere utdyping. 
 
Forslaget til detaljregulering legger opp til at alt areal som ligger på bakkeplan skal 
benyttes til publikumsrettede funksjoner. Funksjonene/formålene er forretning, 
bevertning, kontor og tjenesteyting. Med unntak av kontor er alle disse publikumsrettet. 
Kontor kan være publikumsrettet, men det kan også være begrenset hvor mange som 
kommer og går i løpet av dagen i tillegg til de som jobber der. Planen sikrer altså at 1. 
etasje i hovedsak er regulert med publikumsrettede 
funksjoner. 
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Det foreslås at bestemmelsen om åpne og aktive fasader suppleres med følgende 
bestemmelse: 
 
«Fasadene i 1 etasje mot gateplan skal hovedsakelig utformes som transparente 
fasader med glass som hovedmateriale. Det skal legges vekt på utforming av 
inngangspartier slik at disse er med på å skape en variasjon og aktivitet i fasaden. 
Fasadene kan i tillegg suppleres med integrerte sittebenker og/eller installasjoner som 
muliggjør utstilling og salg av varer eller tjenester.» 
 
Utvidelse av boligblokkens dybde 
Detaljprosjektering av prosjektet ble igangsatt i forbindelse med offentlig ettersyn. I den 
forbindelse endret boligkonseptet seg fra hovedsakelig gjennomgående leiligheter til 
hovedsakelig ensidige leiligheter. For å få satt sammen planer hvor soverom, kjøkken 
og stue får optimale lysforhold og innbyrdes plassering, er det nødvendig med en økt 
dybde på boligblokkenes smaleste del. Dybden 
foreslås økt med 2,5 m, fra 13,5 til 16 m. Dette kompenserer også for at mer variasjon i 
høydene og inntrukket fasade har medført redusert bruksareal, men hovedsakelig fordi 
boligplanene og boligkvaliteten blir vesentlig bedre med økt dybde. Se bilde under. 
 

 
Øverste 2 illustrasjoner viser forslag til utvidelse av dybden på boligblokkenes smaleste 
del slik at den blir 16 m. Nederste illustrasjon viser en dybde på 13,5 slik den er til 
offentlig ettersyn. Som illustrasjonene viser vil dette ikke ha noen betydning for 
opplevelsen av bygningene. Områdeplanen tillater en dybde på 28 m, slik at dette er 
uansett godt innenfor områdeplanens tillatte volum. 
 
Bruksareal 
Forslagstiller har gjort endringer i prosjektet for å komme kommunen i møte og i 
forbindelse med detaljprosjektering. Disse endringene medfører en mindre endring av 
bruksarealet, innenfor de begrensinger som områdeplanen setter på 11.770 m2 for S3 
og S4 til sammen. 
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Bruksareal er nå beregnet til 9.880 m2 for innvendig bruksareal helt over terreng. Dette 
er innvendig bruksareal fra og med plan 1 til og med plan 5. 
 
Den mer detaljerte prosjektering som nå er gjennomført viser at himlingen i 
parkeringskjelleren i plan 0 i S3 ligger ca 1,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå. Det vil 
si at halvparten av arealet i parkeringskjelleren også skal regnes med i bruksarealet. Alt 
næringsareal og halvparten av resten av arealet utgjør 1.150 m2 av plan 0 og må 
regnes med i regulert bruksareal. 
 
Innvendig bruksareal er altså 9.880 m2 + 1.150 m2 = 11.030 m2. Områdeplanen tillater 
11.770 m2. Åpent overbygget areal må legges til innvendig bruksareal for at det 
endelige bruksarealet i bestemmelsene skal bli korrekt. Åpent overbygget areal må 
derfor reduseres fra 800 m2 til 740 m2 for å komme innenfor områdeplanens 
arealbestemmelser. Dette vil ikke redusere boligkvaliteten eller den estetiske 
utformingen av bebyggelsen. 
 
Planforslagets bestemmelse om tillatt bruksareal foreslås med bakgrunn i dette endret 
fra 11.100 m2 til 11.770 m2. 
 
Wessel park 
I forbindelse med at det planlegges markedsføring av boligene i prosjektet, har 
prosjektet endret navn fra Meierikvartalet til Wessel park. Forslagstiller mener det er en 
fordel om reguleringsplanen også endrer navn, hvis det er mulig, men skriver at det ikke 
er avgjørende.  
 
Rådmannens vurdering 
 
Høyder 
Høyden på S3 har vært et diskusjonstema. Både på grunn av hvordan bestemmelsen lå 
i plankartet som kotehøyde, og på grunn av heving av Kroerveien.  
Det er derfor godt å se at tenkt utbygging vil holde seg innenfor kravet i 
områdereguleringen. Det må bli gjort nye utregninger på høyden etter at teknisk 
detaljplan for Kroerveien foreligger, selv om det er tvilsomt at dette vil ha stor 
innvirkning på gjennomsnittlig planert terreng. Det justerte forslag forutsetter at 
Kroerveien heves med om lag 0,3 meter i forhold til dagens nivå. 
 
Høyder og avstand til Thorvaldsengården 
Rådmannen mener endringen som har blitt foreslått er god. Dette er en effektiv måte å 
gi mer plass til Thorvaldsengården på, samtidig som det medfører mer oppbrytning av 
bygningsvolumet.   
 
Variasjonen i høyder og brudd i fasader 
Rådmannen er positiv til de foreslåtte endringene. Rådmannen er også enig i at 
kravene i områdeplanen om variasjon i høyder og brudd i fasader nå er ivaretatt.  
 
Aktiv åpen fasade 
I områdeplanen står det at detaljplanen skal regulere løsninger for fasader mot byrom 
og detaljer i første etasje mot gater/plasser og parker. 
Rådmannen mener den foreslåtte endringen i bestemmelsene svarer til dette punktet.  
 
Utvidelse av boligblokkens dybde 
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Rådmannen mener at resultatet av å øke dybden på bygningene gir mye godt til 
prosjektet. Både på grunn av bokvalitet, men også på grunn av variasjon i høydene. 
 
Endring i bruksareal 
Rådmannen ser ingen problemer med å øke bruksarealet. I områdereguleringens 
bestemmelser åpnes det opp for en maks BRA for S3 og S4 på 11.772 m2. 
 
Wessel park 
Plansaken er ikke ferdig ennå, og alle som har vært i kontakt med planen kjenner den 
nå som Meierikvartalet. Rådmannen ser det derfor som hensiktsmessig at planen kan 
gjenkjennes på navnet frem til endelig vedtak. Rådmannen ser derimot ingen problemer 
med å ta med det nye navnet i plansaken. For eksempel Meierikvartalet - (Wessel 
park). 
 
Vurdering 
 
S2 
I områderegueringen legges det opp for utbygging på S2, mellom rådhuset og 
Thorvaldsengården. I planforslaget er det ikke lagt inn bebyggelse på dette området. 
Planforslaget vil forholde seg til, og bygge opp under, eksisterende byrom. Forslagstiller 
har argumentert for at denne løsningen også er foreslått på bakgrunn av 
bevaringshensynet til Thorvaldsengården.  
 
I planforslaget er S2 regulert til torg. Tidligere i planprosessen har det vært foreslått at 
reguleringsformålet skal være park.  Rådmannen mener at reguleringsformålet torg vil 
være mer egnet for å gi en sammenheng med torget på nordsiden av rådhuset. Det vil 
være logisk å se disse to områdene i sammenheng da de ligger ved siden av 
hverandre. S2 vil på den måten også bli en viktig forbindelse som binder sammen 
Grøstadparken og det nye torget ved rådhuset.    
 
Foreslåtte endringer 
 
Endringene som er foreslått av forslagstiller gjør at planen nå samsvarer mer med 
områdeplanens intensjoner for S2, S3 og S4.  Resultatet har blitt mer variasjon i 
høydene, og klarere bestemmelser for å ivareta viktige prinsipper i områdeplanen.  
 
Utvidelsen av blokkenes dybde har gjort arealet mellom rådhuset og ny bebyggelse noe 
mindre, men gitt byggene mer variasjon i høydene samt inntrukket fasade.  Dette er 
gode prinsipper som rådmannen mener vil gi en mye bedre romfølelse av arealene. 
Samtidig som boligplanene og bokvaliteten blir bedre. 
 
Det er også foreslått endringer i bestemmelsene. Disse mener rådmannen er gode med 
noen justeringer. Rådmannen foreslår at bestemmelsen om åpne og aktive fasader 
suppleres med følgende bestemmelse: 
 
«Fasader mot gateplan skal være åpne og aktive med publikumsrettet virksomhet og de 
skal hovedsakelig utformes som transparente fasader med glass som hovedmateriale. 
Det skal legges vekt på utforming av inngangspartier slik at disse er med på å skape en 
variasjon og aktivitet i fasaden. Fasadene kan i tillegg suppleres med integrerte 
sittebenker og/eller installasjoner som muliggjør utstilling og salg av varer eller 
tjenester.» 
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Rådmannen foreslår videre at bestemmelsen om vertikale sprang i fasaden erstattes av 
følgende bestemmelse: 
 
«Bebyggelsen skal legges i formålsgrensen eller følge byggelinjer der det finnes. Det 
skal være vertikale sprang i fasaden for minst hver 30 lengdemeter. Slike sprang kan 
utformes som en variasjon i fasaden. Langs Sentrumsveien skal variasjon i høyde 
underbygges med inntrukket fasade etter plankartets byggelinjer. Inntrukket fasade skal 
ha et annet fasademateriale enn hovedfasaden. Så lenge lengden og dybden på 
bestemmelsesgrensene opprettholdes og de flukter med høydeangivelsen, kan mindre 
forskyvninger langs fasaden tillates.» 
 
Innsigelser 
Det foreligger nå 3 innsigelser til planen. Hvis det fremdeles foreligger innsigelser etter 
at kommunestyret har godkjent reguleringsplanen må kommunen anmode 
Fylkesmannen om meklingsmøte. 
 
Statens vegvesen 
Innsigelsen om teknisk detaljplan vil nok ikke frafalles før det foreligger en teknisk 
detaljplan. Denne detaljplanen er ventet å bli ferdig i månedsskiftet september / oktober. 
Statens vegvesen må også gis rimelig tid til å gå gjennom denne detaljplanen for å se 
om de er enige i løsningene før innsigelsen kan trekkes.  
 
Når det gjelder innsigelsen om å gi myndighet til Statens vegvesen for å godkjenne 
byggeplan har kommunen oversendt en epost til Statens vegvesen med forslag om at 
dette tas inn i planbeskrivelsen. Kommunen avventer et svar på denne. 
 
Akershus fylkeskommune 
Dette er en administrativ innsigelse som eventuelt skal behandles i fylkesutvalget 
15.10.2018. Dette er samme dato som fremdriftsplanen har satt som endelig vedtak av 
Meierikvartalet i kommunestyret. Det kan derfor tenkes at denne innsigelsen følger 
planen frem til vedtaksdato, hvis det ikke gjøres endringer i planen for fasaden mot 
Kroerveien. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen har fremmet innsigelse på en parkeringsbestemmelse. Rådmannen er 
enig i at bestemmelsen kan formuleres bedre og har forsøkt å komme i dialog med 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kommunen har ennå ikke fått svar på sin 
henvendelse, men vil følge opp dette før endelig vedtak.   
 
Rådmannen foreslår en endring av parkeringsbestemmelsen. 
 
«Dersom parkeringsanlegget er åpent for alle, kan antallet parkeringsplasser økes til 
nærmere avtalt antall parkeringsplasser.»  
 
med  
 
«Det kan i tillegg opparbeides parkeringsplasser som er åpne for alle. Antallet slike 
parkeringsplasser skal avtales gjennom en utbyggingsavtale.» 
 
Videre arbeid for Vestby kommune 
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Det er fortsatt knyttet noen usikkerheter til utbyggingen av S2, S3 og S4.  
 
Trafostasjon 
Trafostasjonen som ligger innenfor planområdet må flyttes. I sentrumsplanen kommer 
det klart frem at disse skal inn i bygg. S2 og S3 vil muligens få et så stort behov for 
strøm at det er krav om en innvendig trafo. Dette vil gå på bekostning av åpen aktiv 
fasade rundt hele bygget. Løsning for denne problemstillingen er ikke klar. Dagens trafo 
kan flyttes permanent ut i parken P4. Dette vil kreve en mindre endring av 
områdereguleringen. Alternativt kan den flyttes midlertidig ut i parken og så på nytt 
flyttes inn i bygget, når det står ferdig. Dette må derfor sees nærmere på og vil være et 
samarbeid mellom kommunen, utbygger og Hafslund Nett AS. 
 
Overvann 
Utbygger har gjort rede for overvann i planarbeidet. I forbindelse med denne 
utarbeidelsen har det kommet frem at områdereguleringens bestemmelse om overvann 
er i strengeste laget. Vestby kommune vil gå igjennom denne bestemmelsen sammen 
med konsulenter, for å se om den skal endres. Foreløpig ser rådmannen det som 
hensiktsmessig at områdereguleringens bestemmelse er gjeldende for denne planen, 
frem til den er gjennomgått og eventuelt endret.  
 
Renovasjonsløsning 
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til renovasjonsløsning for Vestby sentrum. I 
planforslaget er det foreslått nedgravde løsninger mot Sentrumsveien. Dette vil trolig 
være en løsning som flere prosjekter langs Sentrumsveien (S7, S8 og S9) også vil se 
på som en mulighet hvis ikke Vestby kommune har en klar visjon om temaet. Etter 
formannskapets vedtak 27.8.2018 vil administrasjonen utrede mulighetene før det fattes 
et endelig vedtak. 
 
Parkeringskjellere under offentlig areal 
Utbygger ønsker å bygge sin parkeringskjeller også utenfor sin eiendom, under offentlig 
fortau mot rådhuset. Hvordan man løser dette må kommunen ta stilling til da dette er en 
problemstilling kommunen høyst sannsynlig vil møte på igjen i sentrumsutviklingen. 
Planen foreslås åpnet for denne muligheten. 
 
 
 
Fortau og torg 
Utbygger har begynt å se på utomhusplan med innleid landskapsarkitekt. Det har 
kommet ideer om at fortauet nord-syd bør endres fra en rett linje til en linjeføring som 
får ned hastigheter å tar hensyn til også andre kvaliteter. Dette kan få konsekvenser for 
selve planen og eiendomsgrenser. Rådmannen foreslår at dette evt. må sees på som 
en mindre endring av planen etter at den er vedtatt. 
 
Diverse endringer 
I tillegg er det foretatt diverse mindre endringer.  
 
 
Alternativer 
Innsigelsen fra Akershus fylkeskommune tas til følge. Planen sendes da tilbake til 
administrasjonen som sammen med forslagstiller forsøker å finne en løsning på 
fasaden mot Kroerveien. 
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Konklusjon 
Planforslaget svarer til områdereguleringens prinsipper og intensjoner for feltene S2, S3 
og S4.  De seneste endringene i planforslaget har gitt en god plan for et svært viktig 
område i Vestby sentrum. Det foreligger fortsatt utfordringer knyttet til byggeprosessen, 
men rådmannen mener at med denne planen ligger forholdene til rette for en god 
prosess videre. 
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