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PLAOMRÅDET 

Planområdet for områdereguleringen omfatter store deler av småhusområdene i Vestby tettsted. 
Planområdet er på totalt ca 1100 daa, 1050 eiendommer og 1200 boligenheter. 

Områdereguleringen erstatter følgende regulerings-/bebyggelsesplaner (dels eller i sin helhet): 

Områder utbygd før ca 1990 (A2) 
- Høgda III 1968 
- Vestby hotell 1988 (boligfelt) 
- Randem 1994 (boligfelt) 
- Schaus transport 1999 (boligfelt) 
- Støttumveien 2004 (u/nytt felt) 
- Grøstadfeltet 2011 
 
Områder utbygd etter ca 1990 (B3) 
- Sole skog 1 1988 
- Sole skog 3 1998 
 

Planer hvor primært 
fellesbestemmelsene revideres (B4) 
- Randem skog 1972 
- Vestby sentrum 1986 (ett felt) 
- Bjerkelunden 1998 
- Støttumveien 2004 (nytt felt) 
- Nordby gård 2003 
- Randemjordet 2004 
- Vagntunet 2012 

Uregulerte områder (A1) 

Deler av planområdet er ikke tidligere regulert, herunder enkelte veier. I nord gjelder det først og 
fremst Høydaveien og Planetveien. I øst hele Høybakkveien, store deler av Soleveien og 
Haugveien, nordsiden av Gamle Solevei, østsiden av Østbykroken, vestsiden av Fjellbakkveien, 
samt deler av Kroerveien, Noreveien, Idrettsveien og Grøstadveien m.fl. 

Enkelte stier, g/s-veier og veibredder vil bli justert, bl.a strekninger i Kroerveien og Støttumveien. 

 

FAKTA 

Eiendommer innenfor planområdet er i hovedsak avsatt til boligbebyggelse. 

I tillegg omfatter planområdet veier, barnehager, grøntstruktur. 

Det er omtrent 1050 eiendommer og 1200 boligenheter innenfor planområdet på ca 1100 dekar. 
Boligenhetene er fordelt som følger på fire ulike bygningstypologier: 53% eneboliger, 16% fordelt likt 
på følgende tre typologier: flermannsboliger, rekkehus/kjedehus, og leiligheter. 

 
Figurer viser antall innbyggere fordelt på fødselsår innenfor planområdet/tettstedet fordelt på 
delområdene nord for Randemfaret (blå), nordvest for jernbanen (rød) og sørøst for jernbanen (grå). 
Sentrum er inkludert, men søndre randsone av tettstedet er ikke vist. Befolkningen i nord (med 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

20 30 40 50 60 70 80 90 00 10

Vestby tettsted Fødselsår



Planprogram Småhus Vestby tettsted   Side 3 

større andel født 1940-1950), er generelt eldre enn i nordvest (med større andel født 1985-1995 og 
2010-2018). 

 

FORMÅLET MED PLANARBEIDET 

Utenfor Områdereguleringen for Vestby sentrum (2016) ligger det frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse med forskjellig alder og utnyttelse.  

Formålet med områdereguleringen er: 

• Planområdet består av 13 reguleringsplaner og en bebyggelsesplan. Områdereguleringsplan vil 
dels regulere uregulerte felt innenfor delområdet A1, dels erstatte eksisterende 
reguleringsplaner i sin helhet i delområdet A2, dels erstatte eksisterende bestemmelser men 
beholde plankartene innenfor delområdet B3 og dels erstatte fellesbestemmelser innenfor 
delområdet B4.  

 
• Eksisterende reguleringsbestemmelser ønskes oppdatert og endres slik at de blir mer ensartet. 

Eksisterende bestemmelser er dels avvikende og inkonsekvente fra en plan til en annen. 
Eksisterende bestemmelser er dels vanskelige å følge opp i byggesaksbehandlingen, både for 
kommunen, tiltakshavere og grunneiere.  

 
• Identifisere enkelt eiendommer og områder som har en kvalitet, tetthet og struktur som er 

ønskelig å opprettholde på lang sikt ved enten å regulere mer omfattende byggegrenser mot vei, 
innad i kvartalene eller på annen måte, eller regulere til bevaring og/eller med hensynsone – 
herunder bevaringsverdig natur, bygningsmiljø og/eller terrengformasjoner. 

 
• Identifisere eiendommer eller områder som kan egne seg for mindre barnehager, herunder 

eiendommer som ligger inntil grønnstruktur som egner seg for lek, aktivitet og opphold, eller 
hvor store tomter gjør det mulig å etablere små barnehager ved å slå sammen 
naboeiendommer.  

 
• Videreføre regulering av eksisterende arealer til grøntstruktur. 

 
• Gjennomgang av eksisterende veier, fortau, G-S-veier, stier, smett, buss stop, felles parkering 

samt sykkelparkering for å identifisere eventuelt behov for oppdatert regulering. 
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RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR OMRÅDET 

Nasjonale føringer 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
 
Retningslinjene har som mål at planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder, legge til rette for næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet. Dette skal 
skje gjennom å utvikle kompakte byer og tettsteder, tilpasset eksisterende og planlagt 
senterstruktur rundt kollektivknutepunkter. 
 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Formålet med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i 
planleggingen, slik at kommunene får et godt grunnlag for å integrere og ivareta dette hensynet. 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 

De nasjonale forventningene skal være retningsgivende for regional og kommunal planlegging. 
Forventningene beskriver tre temaer: 1) Gode og effektive planprosesser, 2) bærekraftig areal- 
og samfunnsutvikling og 3) attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. Her fremgår det 
at det for å redusere byspredning, transportbehov og klimagassutslipp må utvikles kompakte 
byer og tettsteder bygget rundt kollektivknutepunkter. Dette vil redusere arealforbruk og 
transportbehov og styrke grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange. Det forventes at den 
kommunale planleggingen legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging som er lokalisert 
ut fra hensynet til samordnet bolig-, og areal- og transportplanlegging. 

 

Regionale føringer 

• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 
 
Utgangspunktet for planen er at veksten i Oslo og Akershus skal møtes med sterkere samordnet 
areal- og transportplanlegging og at eksisterende kollektivknutepunkter i pendleravstand til Oslo 
bør fortettes. I planen pekes det på en rekke prioriterte vekstområder i Oslo og Akershus. 
Vestby tettsted er i planen kategorisert som en prioritert lokal by. I dette ligger det at Vestby 
tettsted bør ha en befolkningstilvekst som kan gi kundegrunnlag for et bredt handels- og 
tjenestetilbud, kollektivtransport som er god nok til å bli et naturlig førstevalg, og at innbyggere 
kan gå og sykles til arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og andre daglige gjøremål.  

  



Planprogram Småhus Vestby tettsted   Side 5 

Kommunale føringer 

Forslag til kommuneplan Vestby 2019-2030 (offentlig ettersyn)  

Plankartet viser at omfanget av bolig-bebyggelse (framtidig) er redusert og boligbebyggelse 
(eksiterende) er økt i forhold til kommuneplan 2014-2026. Det viser ‘grønn grense’, en avgrensning 
av det prioriterte vekstområdet Vestby tettsted, i tråd med den regionale planen for areal og 
transports (2015). Mulig ny skole og ny barnehage er vist med mørk rosa i nord og i sør. 

 

Kommuneplan Vestby 2014-2026 
(vedtatt 20.4.2015) 

Forslag til kommuneplan Vestby 2019-2030 
(offentlig ettersyn 2018)  
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PLANPROSESS 

Planen gjennomføres som en områderegulering. Planarbeidet ledes av kommunens planavdeling.  

Planprosess – områderegulering  
Milepæl Dato Ansvarlig 
Varsel om oppstart av planarbeid  Jan 2019 Planavdelingen 
Åpent informasjonsmøte inkl vel, 
historieforening 

Jan 2019 Planavdelingen 

Høringsfrist  Feb 2019  
Utredninger, temakart Okt-April  
Arkeologisk undersøkelser? Mars-Aug  
Planforslag klar til førstegangsbehandling i 
plan- og miljøutvalget 

Mai 2019 Planavdelingen, PLM 

Offentlig ettersyn av planforslag Juni-Aug Planavdelingen 
Åpent informasjonsmøte Aug 2019 Planavdelingen 
Sluttbehandling – endelig vedtak i 
kommunestyret 

Feb 2020 Planavdelingen, KST 

 

MEDVIRKNING 

Plan- og bygningsloven har bestemmelser om medvirkning i planprosesser. Hensikten med 
medvirkningen er å sørge for dialog og informasjonsutveksling med berørte parter, både offentlig 
myndigheter, naboer og andre berørte. 

Medvirkning med spesielt unge og eldre vil bli prioritert, herunder hvordan uteområdene i 
planområdet kan legge til rette for at både unge og eldre kan benytte felles uteområder. 

Registrerte grunneiere og festere, samt naboer som blir berørt, tilskrives direkte ved varsel om 
oppstart av reguleringsarbeid og ved offentlig ettersyn av planforslaget. Tilsvarende gjelder 
interesseorganisasjoner, velforeninger o.l. Det er i tillegg planlagt to åpne informasjonsmøter, ett i 
forbindelse med oppstart av planarbeidet og ett mens planen ligger ute til offentlig ettersyn.  

Det legges ikke opp til at plan skal behandles i regionalt planforum i forbindelse med offentlig 
ettersyn. 

 

TODELT PLANOMRÅDE 

Planområdet består av delområder utbygd før/etter ca 1990. I områdene utbygd før ca 1990 vil både 
kart og bestemmelser vurdert endret og oppdatert. I områdene utbygd etter ca 1990 vil primært 
bestemmelsene (evt kun fellesbestemmelsene) endres og oppdateres, mens reguleringskartet i 
sistnevnte vil i stor grad bli vurdert videreført som i dag. 

Byggehøyder, byggegrenser, tetthet, utnyttelsesgrad, samt omfang av terrenginngrep, kjellere, 
parkering og ikke permeable flater innenfor hvert av delområdene vurderes opp mot eksisterende 
bebyggelsesstruktur.  

Forbindelser 

Mål om at transportarbeidet lokalt innenfor tettstedet primært skal skje med sykkel, gange eventuelt 
buss – herunder til/fra barnehager, skoler, storsenteret, stasjonen, rådhuset, Vestby Arena, 
ungdomsskolen, næringsparken og Pepperstad Skog – for barn, unge, voksne, eldre og familier. 
Gode gang- og (el)sykkelforbindelser innenfor og til/fra planområdet, slik at kanskje like mange 
sykler som kjører bil for reiser internt i tettstedet i framtiden. 
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Bevaring 

Det er både eiendommer og bygninger innenfor planområdet som er bevaringsverdige – enten 
nyere tids kulturminner, arkeologiske funn, huleiker og/eller andre større eller eldre trær. Mye er 
allerede regulert eller registrert, men enkelte reguleringer og/eller registreringer kan være 
mangelfulle, herunder Sefrak registeret over eldre bygninger. 

Følgende Sefrak-registrerte eiendommer innenfor planområdet er ikke regulert til bevaring: 
Høygdaveien 38A og 46, Gamle Støttumvei 8A og 16, Vestbyveien 5. 

 

UTREDNINGER 

Følgende tema vurderes og beskrives nærmere i planbeskrivelsen: 

Barn, unge og eldre 

Planens virkninger for barn, unge, eldre og nærmiljøet vurderes og beskrives. Barns og unges 
mulighet til lek, samt barns, unges og eldres mulighet til innendørs og utendørs opphold og aktivitet. 

Regulering av tilstrekkelig sosial infrastruktur til barnehager. Identifisere større eneboligtomter samt 
større eiendommer beliggende inntil grønnstrukturen som kan egne seg til mindre barnehager. 
Vurdere regulering av enkelte egnede boligtomter til kombinert formål (bolig/barnehage). 

Næringsliv og sysselsetting 

Planens virkninger for næringslivet og sysselsetting vurderes og beskrives. 

Trafikk, mobilitet og parkering, energi og VAV 

Planområdet har flere lokale veier som benyttes av gående og syklende skoleelever, beboere og 
ansatte, til og fra skoler, sentrum, stasjonen, storsenteret mv. Enkelte steder er fortau og 
gang/sykkelsti opparbeidet, enkelte steder er dette kun regulert men ikke opparbeidet, enkelte 
steder bør dette reguleres og opparbeides. 

Mulighetene for bedre framkommelighet for og prioritering av (el)-sykler også i vinterhalvåret 
vurderes. Samt økt/raskere framkommelighet og prioritering for gående fra ytterområdene i retning 
sentrum, stasjonen, storsenteret mv. Herunder regulering av eksisterende og potensielle stier, smett 
og fortau, inkludert gang-/tur-veiforbindelsen mellom Odinsvei og Soleveien, samt fortau og 
sykkelfelt i Kroerveien og Støttumveien.  

Regulering av store deler av veiene Soleveien, Høyakkveien m.fl hvor disse i dag ikke er regulert. 
Omfanget av og framtid potensiale, behov og begrensninger av bilparkering for beboere og ansatte 
på lokalveiene. 

Tilgang til og kapasitet i elektrisitet, vann- og avløpsnettet innenfor og gjennom planområdet. 

Biologisk mangfold, naturressurser, trær og landbruk 

Biologisk mangfold registrering er gjennomført, hensynssoner vurderes og planens virkninger på 
landbruk beskrives. Det er ett sted innenfor planområdet med registrerte naturtyper, i tillegg til flere 
huleiker hvor registreringer pågår. 

Fortetting føre til færre trær og omfattende terrenginngrep som påvirker grunnvannsnivået og bl.a 
nye trærs vekstvilkår. Kartlegging av større og eldre trær er gjennomført, herunder huleeiker.  
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Kulturminner 

Planområdet har potensial for fornminner og hensynssoner tas med i reguleringskartet. 

Deler av planområde har enkelte eiendommer som er utbygd både før eller like etter krigen og som 
er eller kan være verneverdige, herunder bygninger/eiendommer fra en tidsperiode som ikke 
tidligere er vurdert, samt enkelt eldre hus som ikke har vært gjenstand for registreringer tidligere.  

Friluftsliv, folkehelse, idrett og UU 

Arealer og steder for utendørs idrett og uformelle, egenorganiserte og uorganiserte aktiviteter og 
sammenkomster, samt tilgang til LNF-områder og universell utforming vurderes og beskrives. 

Flom, byggegrunn, støy og annen forurensning 

Eventuelt behov for tiltak ved boligfortetting pga færre permeable overflater, mer overvann, flomfare, 
ustabil byggegrunn, støy, luft- og/eller jordforurensing vurderes og beskrives. 

Klima, miljø, renovasjon og massebalanse 

Minimum uteoppholdsareal per boligenhet, felles uteoppholdsareal, krav om marksikringsplan, 
begrensninger på terrenginngrep, størrelse på kjellere, renovasjon og massebalanse vurderes og 
beskrives. 

Risiko og sårbarhet 

Risiko for mennesker, miljø og materiell, risikoegenskaper, samt endret risiko vurderes og 
beskrives.  

Kommunens økonomi 

Planens virkninger for kommunal økonomi beskrives. 

Offentligrettslige virkninger 

Planens virkinger for offentligrettslige forhold beskrives. Her beskrives hvilke rettslige virkninger 
planen får for bruken av området som ikke er omtalt andre steder. Her tas også med virkninger på 
arealbruken som styres etter annet lovverk. 

Privatrettslige og privatøkonomiske virkninger 

Planens virkninger på privatrettslige og privatøkonomiske forhold beskrives. 

Utbyggingsavtale og -fond  

Det kan være behov for utbyggingsavtaler med private grunneiere innenfor planområdet, herunder 
kontantbidrag til utbygging av felles offentlig infrastruktur i områderegulering for Vestby sentrum 
og/eller til fond for utbedring av veiene og blå-/grønn infrastruktur innenfor områdereguleringen 
småhus Vestby tettsted. 
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TEMAKART VESTBY TESSTED (felles for flere områdereguleringer) 

Følgende temakart vurderes utarbeidet (eksisterende forhold) 

- Lekeplasser, ballplasser, idrettsanlegg, bord/benker 
- Blå, grå vs grønne flater (lukket/åpent/bratte) vs hager  
- Sykkelveier, g/s-veier, stier, smett, fortau, buss stopp 
- Arealer til (felles) parkering (privat/offentlig) 
- Tjenesteyting/næring 
- Biologisk mangfold (utført) 
- Grunneiere (store vs typer) 
- Terrengformasjoner, bratte tomter og sammenhengende vegetasjonsbelter 

Følgende tema(kart) foreligger (fra sentrumsplanen 2016) 

- Friluftsliv  

Mulige undersøkelser/tråkk i forbindelse med områderegulering allmennyttig (ny skole/nye 
barnehager) 

- Barnetråkk 
- Ungdomsundersøkelse/BUK arbeidsbok (barn- og ungdoms kommunestyre) 
- Eldretråkk/undersøkelse 

 

 


