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Vestby kommune 

Meierikvartalet (Wessel park) – detaljregulering – 
bestemmelser 
Egengodkjent av kommunestyret 15.10.2018. 

§ 1 Fellesbestemmelser

Alle veier som er omtalt med feltnavn omfatter også tilhørende areal som sykkelvei, 
fortau og grøntareal. 

Rekkefølgebestemmelser 

Følgende tiltak skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet før det gis tillatelse til 
utbygging innenfor planområdet, med unntak av veianlegg: 

 V1-6, V8-9, V11, V13, GS1, P1-4, G1 og T1 i opprinnelig områderegulering for

Vestby sentrum.

 Fortau og torg som ligger innenfor detaljreguleringen.

 Overvannsløsninger etter detaljreguleringens krav.

Overvann 

Det skal etableres overvannsløsninger slik at avrenningen fra planområdet ikke 
overstiger ca. 1 års flomvannsføring og at inntil 200 års flomvannsføring blir fordrøyd. 

Innenfor planområdet må overvannsystemet dimensjoneres for 200 års flomvannsføring. 
For flomvannsføring ut over dette skal det sikres trygge flomveier innenfor planområdet. 

Bruksareal under terreng 

Bruksareal medregnes ikke der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terreng-

nivå er mindre enn 0,5 meter. Der avstanden er mellom 0,5 og 1,5 meter medtas bruks-
arealet med 50 %. Der avstanden er over 1,5 meter medtas bruksarealet med 100 %. 

Biologisk mangfold 

Det skal ikke plantes svartelistede arter inkludert parklind og sølvlind eller andre arter 

som kan ha negative miljøkonsekvenser. 

Nærmere undersøkelser 

Før det søkes om tillatelse til utbygging skal følgende gjennomføres: 

 Undersøkelser for å vise tilfredsstillende fundamentering og stabilitet i

byggegrunnen på den aktuelle tomt og omkringliggende område inkludert evt. vei- 
og jernbanefyllinger.

 Undersøkelser for å vise at bestemmelsene om overvann og flom kan følges.

 Undersøkelser for å finne fram til en størst mulig reduksjon, gjenbruk, gjenvinning og

eventuell annen nødvendig håndtering av overskuddsmasse.

 Undersøkelser av svartelistede planter slik at disse kan fjernes på en tilfredsstillende
måte.

 Undersøkelser av grunnforurensning der det er mistanke om det.

 Vurdering av klima- og energitiltak.
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Anleggsperioden 

Før framkommeligheten eller trafikksikkerheten i gater og fortau reduseres på grunn av 
anleggsarbeid i henhold til denne planen, skal det gjennomføres avbøtende tiltak for å 

best mulig opprettholde framkommelighet og trafikksikkerhet både for gående, syklende 
og kjørende. 

 

Parkering 

Parkeringsplasser skal utformes og plasseres som anbefalt i kapittel E.6 i Håndbok 

N100 Veg- og gateutforming fra Statens vegvesen 2014. Parkeringsplasser skal kunne 
benyttes uavhengig av hverandre. Parkeringsrekker uten gjennomkjøring skal 

maksimum ha 6 plasser. 

Kravet til antall parkeringsplasser skal avrundes opp til nærmeste hele plass. 

 

Bilparkering 

Bilparkering innenfor planområdet skal løses i felles parkeringsanlegg under terreng. 

Benyttes frikjøp i henhold til kommuneplanens bestemmelser og parkeringsanlegget er 
åpent for alle uten reserverte plasser, gjelder slike absolutte krav til antall 

biloppstillingsplasser: 
Bolig under 50 m2 0,5 / bolig 

Boliger ellers 1,0 / 100 m2 BRA 
Hotell 0,5 / 100 m2 
Restaurant 0,9 / 10 seter 

Gatekjøkken 0,9 / 10 årsverk 
Mosjonslokale 0,25 / 100 m2 BRA 

Barnehage 0,9 / ansatt 
Videregående skole 2,4 / 10 årsverk 
Forretning/tjenesteyting ellers 1,4 / 100 m2 

Kontor 0,8 / 100 m2 

Dersom frikjøp ikke benyttes er det absolutte kravet til biloppstillingsplasser 120 % av 
frikjøpsnormene over. 

Det kan i tillegg opparbeides parkeringsplasser som er åpne for alle. Antallet slike 

parkeringsplasser skal avtales gjennom en utbyggingsavtale. 

Parkeringsanlegg skal ha en fri høyde på minst 2,4 meter. Inntil 10 % av anlegg tillates 
med en redusert fri høyde på minst 2,1 meter. 

Inntil 3 % av biloppstillingsplassene skal erstattes med MC-parkering når de bygges. 

Minst 20 % av biloppstillingsplassene skal ha lademulighet med egne elbilkontakter. Av 

disse skal minst 40 % kunne lades samtidig. I tillegg skal minst 30 % av plassene være 
forberedt for lademulighet (plass til egen strømkurs i sikringsskap og trekkrør fram til 
parkeringsplassen). 

Minst 5 % av biloppstillingsplassene skal reserveres for bevegelseshemmede og 
plasseres enkelt og nært målpunkt. 

Parkeringskjeller under terreng skal plasseres innenfor bestemmelsesgrense for 
parkeringskjeller, som vist på plankartet (omfatter S3, S4, T1, T2 og 4 m fortau mot 

rådhuset/Thorvaldsengården). 

Sykkelparkering 

Sykkelparkeringsplasser skal plasseres under tak og nær inngangspartier eller heis. 
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Minst 50 % av plassene pluss plass til sykkelvogner, ekstra brede sykler, HC-scootere 
o.l. skal være innelåst og med tilgang til ladning og luft. Sykkelparkeringsplasser for 

allmennheten på torg og offentlig veigrunn mellom kjørevei og omsøkt bebyggelse kan 
medregnes som inntil 10 % av de krevde plassene. 

Det settes slike minimumskrav til sykkelparkeringsplasser: 

Bolig 2,5 / bolig (4 plasser ved individuell parkering) 
Restaurant 2 / 10 seter 
Gatekjøkken 2 / 10 årsverk 

Mosjonslokale 0,4 / 100 m2 BRA 
Forretning/tjenesteyting ellers 2 / 100 m2 

Kontor 3 / 100 m2 

 

Støy 

I tillegg til kommuneplanens bestemmelser om støy gjelder: 
Det tillates oppført boliger i gul og rød støysone. Slike boliger skal ha tilgang til stille 

side og uteoppholdsarealer der grenseverdier gitt i tabell 3 i T-1442/2016 er tilfredsstilt. 
Minst 50 % av alle oppholdsrom, herunder ett soverom, skal ha vindu mot stille side. 
For å oppnå stille side kan det benyttes tiltak på balkonger/terrasser/vinduer. 

 

Diverse 

Renovasjonsløsninger legges under bakken. Trafokiosker skal plasseres inne i 
bygninger. 

 

Uteoppholdsarealer 

Alle boliger skal ha privat uteoppholdsareal i form av balkong eller takterrasse. Privat 

uteoppholdsareal skal utgjøre minst 10 % av boligen. 

 

§ 2 Sentrumsformål 

S3 og S4 

I områdene kan det oppføres blokkbebyggelse for bolig, forretning, bevertning, kontor 
og tjenesteyting. Bebyggelsen skal ha flatt tak. Maksimale gesimshøyder er vist på 

plankartet. I tillegg tillates 1,5 m takoppbygg for heis og tekniske anlegg på inntil 15 % 
av takflaten. 

Maksimal bruksareal for S3 og S4 er til sammen 11.770 m2 - BRA. 

Første etasje skal ha en romhøyde på minst 4,6 m, med unntak av næringsarealet i S3 

mot torg. Her skal romhøyden være på minst 4,0 m. Første etasje skal ligge på gateplan 
så langt det er mulig i forhold til terrenget.  

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.  

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 
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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.  

Balkonger kan krage maksimum 2,5 m ut over formålsgrenser og grenser for angitt 

høyde. Mot Kroerveien tillates ikke utkragede balkonger. Mot Sentrumsveien kan 
balkonger krage maksimum 1,8 m ut over formålsgrensen. Karnapper og andre mindre 
fasadeutspring kan tilsvarende krage ut maksimum 0,6 m. Balkonger, karnapper og 

andre fasadeutspring som krager ut fra fasadelivet skal minimum ha en netto høyde 
over terreng på 3,5 m. Balkonger kan innglasses. Eventuell innglassing etter oppføring 

skal utføres så likt som mulig opprinnelig innglassing. 

Innenfor bestemmelsesgrense BG1 skal 1. etasje være åpent overbygget areal og 
gulvet skal utformes som en del av torget og være tilgjengelig for allmennheten. 

S3 og S4 skal ha avkjørsel fra Sentrumsveien nærmere enn 10 meter fra pil på 

plankartet. 

 

S2 

Eksisterende bygg kan benyttes til bolig, forretning, bevertning, kontor og tjenesteyting. 

 

§ 3 Samferdselsanlegg 

Alle samferdselsanlegg unntatt torgene T1 og T2 skal være offentlige. 

 

Torg 

Torgene skal fungere som åpne gang- og sykkelforbindelser gjennom planområdet. I 

tillegg kan torgene benyttes til torghandel, uteservering, temporære arrangementer og 
lignende. 

Torgene skal ha møblering som legger til rette for opphold. Sykkelparkering tillates. Bruk 
av vegetasjon skal vektlegges for å sikre høy kvalitet, variasjon og opplevelse gjennom 

året. Lokal overvannshåndtering kan utnyttes som opplevelses- og estetisk element. 

Torget rundt bygningen på S2 skal utformes som et hageanlegg tilpasset bygningens 
arkitektoniske uttrykk. 

Gjerder tillates ikke. Ved eventuelt behov for avgrensing skal det benyttes vegetasjon. 

 

Grøntareal langs gater 

I grøntareal skal det etableres alléer og annen vegetasjon. I tillegg kan området 
benyttes til gatemøblering som benker, søppelkasser, sykkelparkering o.l. Langs V11 
skal det også etableres korttids gateparkering, men det må da benyttes permeabelt 

dekke. Langs V11 kan det også etableres helt nedgravd renovasjonsanlegg. 
Grøntstruktur helt øst i V11 skal benyttes til støttemur. 

 

§ 5 Bevaring av kulturmiljø 

Eksisterende bygning på S2 – Thorvaldsengården – er bevaringsverdig og tillates ikke 

revet, fjernet, flyttet eller tilbygget. Bygningens eksteriør og bærende konstruksjoner 
skal bevares uendret eller kan føres tilbake til opprinnelig/eldre utførelse i tråd med 
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kulturminnefaglig anbefaling. Mindre endringer kan unntaksvis tillates etter vurdering 
dersom det ikke går på bekostning av byggets kulturminnefaglige og estetiske verdier. 

Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret skal opprinnelige/eldre materialer og 

elementer som vinduer, dører, taktekking m.m., bevares med sin opprinnelige 
plassering. Der verdifulle eldre elementer er tapt skal uttrykk og kvalitet med hensyn til 

utforming, materialbruk, farger og utførelse videreføres. 
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