
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestby kommune - Offentlig ettersyn av detaljregulering - Meierikvartalet - 
felt S2, S3 og S4 - Fylkesmannens uttalelse- innsigelse 
 
Vi viser til brev fra Vestby kommune av 19.06.2018. 
 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 (www.fmoa.no, under ”plan og 
bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” 
av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 
følgende konkrete innsigelse og merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Fylkesmannens innsigelse og merknader 
Parkeringsbestemmelser 
Bestemmelsene for parkering er i stor grad i samsvar med områdereguleringsplan for Vestby 
sentrum. I planområdet skal all parkering innenfor planområdet løses i parkeringskjeller. 
Imidlertid har kommunen lagt inn en bestemmelse under kravene for parkering (dersom frikjøp 
benyttes), som ikke er i tråd med områdereguleringsplanen:  
 
Dersom parkeringsanlegget er åpent for alle, kan antall parkeringsplasser økes til 
nærmere avtalt antall parkeringsplasser 
 
Vi mener det er svært uheldig å innarbeide en slik bestemmelse. Vi mener bestemmelsen 
potensielt kan åpne opp for langt flere parkeringsplasser for de ulike arealformålene enn det de 
tallfestede parkeringsnormene fastsetter. Det innebærer at muligheten for å kjøre bil i Vestby 
sentrum kan økes vesentlig.  
 
Vestby sentrum er i dag preget av svært store asfalterte arealer som er avsatt til bilparkering. 
Reisevaneundersøkelser viser en særdeles høy bilandel på reiser til Vestby sentrum. En restriktiv 
parkeringspolitikk er et av de viktigste virkemidlene for å påvirke reisemiddelvalg og redusere 
bilandelen. For å nå det nasjonale målet om at all vekst i persontransporten skal tas med 
kollektiv, sykkel og gange, mener derfor Fylkesmannen at en lav parkeringsdekning ved 
kontorarbeidsplasser og forretninger er av stor betydning. Når planbestemmelsen åpner opp for 
en ubestemt økning i antall parkeringsplasser mener vi det er vesentlig i strid med målet om at 
transportvekst i storbyområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, jfr. Stortingets 
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klimaforlik fra 2012.Vi mener også dette er i strid med hensynene bak regional plan for areal og 
transport om at det i vekstområdene skal det legges til rette for kollektiv, sykkel og gange. 
 
I tillegg vektlegger vi 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. Vi fremmer derfor 
innsigelse til denne bestemmelsen.  
 
Støy 
I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, slik som i Vestby 
sentrum, er det i tråd med samordnet areal- og transportplanlegging med boligbygging og høy 
utnyttelsesgrad, selv i områder som overskrider grensene for gul og rød støysone. Slike 
avvikssoner bør imidlertid avgrenses i kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen kan ikke se at 
dette er gjort i arbeidet med Vestby kommuneplan, og finner det uheldig at det reguleres inn ny 
bebyggelse i et støyutsatt område uten at dette er vurdert på kommuneplannivå.  
 
Ettersom området ellers møter kriteriene som er satt i Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442 ),anser Fylkesmannen at området kan være 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 
reguleringbestemmelsene stilles krav til at alle boenheter skal være gjennomgående, og at også 
støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt. Kommunen som planmyndighet er 
ansvarlig for å følge opp at det tas hensyn til støy i alle arealplaner.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til formulering av unntak fra parkeringsnormene dersom 
parkeringsanlegget er åpent for alle. Vi mener denne bestemmelsen uthuler parkeringsnormene 
som er satt i planen og er vesentlig i strid med målet om at transportvekst i storbyområdene skal 
tas med kollektiv, sykkel og gange, jfr. Stortingets klimaforlik fra 2012.  
 
I tillegg mener vi kommunen må gjøre nødvendige grep knyttet til å sikre boligene i planområdet 
mot støy.  
 
Med hilsen 
 
 
Ellen Lien   
fungerende fylkesmiljøvernsjef Ingeborg Austreng 
 seniorrådgiver 
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