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Innledning 
Denne veilederen inneholder informasjon og krav til utarbeidelse av 
reguleringsplaner i Vestby kommune. For utarbeidelse av detaljreguleringer innenfor 
områdereguleringen for Vestby sentrum er det laget en egen veileder som må leses i 
tillegg:  

Private reguleringsplaner innenfor områderegulering for Vestby sentrum – Veileder 

 

https://www.vestby.kommune.no/getfile.php/3715627.1066.qwqrqtxsbd/Veileder+-+detaljreguleringer+i+henhold+omr%C3%A5deregulering+for+Vestby+sentrum.pdf
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Vestby kommune 
Planinitiativ 
Revidert sist: 2.1.2020 

 

Private detaljreguleringer skal utarbeides av en fagkyndig forslagstiller 
(arealplanlegger, arkitekt, ingeniør e.l. med nødvendig fagkompetanse og erfaring). 
Forslag til «Forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak» har vært på 
høring og vil trolig bli godkjent i nær framtid. Inntil videre vil kommunen bruke dette 
forslaget som en veileder ved sin vurdering om forslagstiller er fagkyndig. 

Oppstartmøte i plansaker er obligatorisk og hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-8.  
Dersom forslagstiller/tiltakshaver ønsker uformelle samtaler med kommunen før et 
oppstartmøte er det bare å kontakte planavdelingen. 

Ved anmodning om oppstartmøte skal forslagstiller sende inn et planinitiativ med slikt 
innhold:  

a. Formålet med planen. 
b. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet. 
c. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak. 
d. Utbyggingsvolum og byggehøyder. 
e. Funksjonell og miljømessig kvalitet. 
f. Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser. 
g. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid. 
h. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 
i. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko 

og sårbarhet. 
j. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 

planoppstart. 
k. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

festere, naboer og andre berørte. 
l. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 

hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. En beskrivelse i henhold til 
forskriftens § 9 skal foreligge (om tiltaket, miljøverdier som blir berørt, utslipp, bruk 
av naturressurser m.m.). 

m. For planforslag innenfor områderegulering for Vestby sentrum skal det også 
beskrives hva prosjektet tilfører sentrum (byliv, møteplasser, offentlige fellesareal 
osv.), ønsket boligfordeling og hvordan parkeringskravet ønskes løst (frikjøp eller 
individuell parkering). 

n. Kontaktopplysninger inklusiv organisasjonsnummer/fødselsnummer for 
tiltakshaver. 

o. Kontaktopplysninger inklusiv organisasjonsnummer for forslagsstiller. 
p. En vurdering av fagkyndighet til forslagstiller ut fra utdanningsretning, 

utdanningsnivå, relevant praksis, kunnskap om plan- og bygningsloven og 
kunnskap om framstilling av digitale planer etter nasjonal produktspesifikasjon, på 
de personene som skal utarbeide planforslaget. 
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q. En bekreftelse på at kommunens veileder for «Private reguleringsplaner» og evt. 
«Private reguleringsplaner innenfor områderegulering for Vestby sentrum» er 
gjennomgått. Eventuelle spørsmål til veilederne tas opp på oppstartsmøtet.  

Kommunen vil diskutere planinitiativet internt og evt. eksternt med berørte fagorgan.  

Dersom administrasjonen finner at et privat planinitiativ ikke bør føre fram, kan 
administrasjonen beslutte at det videre arbeidet med planen skal stoppes. Om 
nødvendig kan planinitiativet legges fram for plan- og miljøutvalget. Dette kan skje 
både før og etter oppstartmøtet. En beslutning om å stoppe planleggingen kan ikke 
påklages, men forslagstiller kan kreve beslutningen forelagt plan- og miljøutvalget 
(administrasjonens beslutning) eller kommunestyret (plan- og miljøutvalgets 
beslutning) for endelig avgjørelse.  

Kommunen vil sende ut et forslag til møtetidspunkt for oppstartmøte og et utkast til et 
møtereferat.  

Dersom det er uenighet på vesentlige punkter i oppstartmøtet, kan forslagstiller kreve 
spørsmålet forelagt plan- og miljøutvalget til vurdering. 

Dersom kommunen eller forslagstiller ønsker det, kan planinitiativ og referat fra 
oppstartmøte legges fram for plan- og miljøutvalget for å få et politisk innspill tidlig i 
planprosessen. 

Forslagstiller kan ikke varsle planoppstart før kommunen har gitt skriftlig beskjed. 
Dette skjer normalt ved utsendelse av referat fra oppstartmøtet. 
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Vestby kommune 
Krav til planprogram 
Revidert sist: 16.2.2016 

 

For alle planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det 
utarbeides planprogram. Planprogram kan unnlates for nærmere bestemte 
reguleringsplaner når disse er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller 
områderegulering og hvor virkningen er tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan.  

 

Mal for planprogram: 

 

Vestby kommune 
Solveien - Planprogram 
Vedtatt av plan- og miljøutvalget x.x.2008 

 

Formål 

Formålet med planarbeidet. Hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og 
samfunn. Kart over planområdet som også viser evt. tiltak. 

 

Planprosess 

Med milepæler, frister og deltagere 

 

Medvirkning 

Opplegg for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt. 

 

Alternativer 

Hvilke relevante og realistiske alternativer som vil bli vurdert og hvordan disse skal 
behandles i plan- og utredningsarbeidet. 

 

Utredninger 

Hvilke forhold som skal utredes og belyses. Hvilke metoder som skal benyttes. 
Programmet skal utformes slik at det kan tas stilling til om plan- og 
utredningsarbeidet er gjennomført i samsvar med programmet. 
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Vestby kommune 
Krav til planbeskrivelse 
Revidert sist: 7.1.2020 

 

Planbeskrivelsen skal utformes som ett dokument med vedlegg. Uten vedlegg bør 
planbeskrivelsen normalt begrense seg til maksimum 5 sider. Planbeskrivelsen skal 
oppdateres etter hvert som det evt. gjøres endringer i planforslaget. Planbeskrivelsen 
sammen med plankart og planbestemmelser danner selve reguleringsplanen. 

For planer som kommer inn under bestemmelsene om konsekvensutredning, skal 
konsekvensutredningene innarbeides i planbeskrivelsen (kfr. plan- og 
bygningslovens § 4-2, forskrift om konsekvensutredning). 

I malen under er det tatt med noen stikkord for hva som er viktig å beskrive. 

Alle illustrasjoner, trafikkanalyser osv. må vise konsekvenser av reguleringsforslagets 
maksimale utnyttelse. 

 

 

 

 

Mal for planbeskrivelse: 

 

Vestby kommune 
Solveien - Planbeskrivelse 
Framlagt for kommunestyret 24.12.1995 

 

 

Formål 
Planinitiativet punkt a beskriver formålet med planarbeidet. 

 

Hovedinnhold 
Beskrivelse av hovedinnholdet i planen. Hvordan skal området utvikles gjennom 
utbygging og vern. 

 

Rammer og retningslinjer for området 
Planinitiativet punkt g beskriver rammer og retningslinjer for arealbruken i området. 

http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-2
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=konsekvensutredninger
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Virkninger 
Barn og unge 
Planens virkninger for barn og unge skal beskrives. Om nødvendig skal barnetråkk i 
området registreres. 

 

Næringsliv og sysselsetting 

Planens virkninger for næringsliv og sysselsetting skal beskrives. 

 

Trafikk 

Planens virkninger for trafikk skal beskrives. Spørsmålene om hvilke veier som skal 
være offentlige, hvilke tverrprofiler som skal velges og forholdet til avkjørsler skal 
avklares. Om nødvendig må en trafikkanalyse utarbeides. For regulering av riks- og 
fylkesveier skal det alltid foreligge detaljplaner godkjent av Statens vegvesen som 
grunnlag for reguleringsplanen. Kommunen kan stille tilsvarende krav for kommunale 
veier. Evt. råd og krav fra Statens vegvesen tas med. Krav om parkering følger 
normalt av bestemmelsene i kommuneplanen. 

Det skal beskrives hvordan planforslaget legger til rette for økt sykkel, gange og 
kollektivbruk. 

 

Støy, luftkvalitet og annen forurensning 

Planens virkninger for støy, luftkvalitet og annen forurensning skal beskrives. Om 
nødvendig må støyanalyser, støysonekart, utredninger om vibrasjon og kartlegging 
av luftkvalitet gjennomføres. I bestemmelser til kommuneplanen er det fastsatt 
hvordan støyretningslinjene T-1442/2016 skal gjelde i hele kommunen. Mer 
informasjon i veileder til støyretningslinjene. Planforslaget må også vurderes i 
henhold til Retningslinje for behandling av luftkvaltet i arealplanlegging T-1520. 

 

Massebalanse 

Planens konsekvenser for massebalanse skal beskrives. Overskuddsmasser bør i 
størst mulig grad gjenbrukes. Dersom det ikke er mulig, må det beskrives hvor 
overskuddsmassene skal plasseres og om det eventuelt er nødvendig å regulere 
også dette området.  

 

Naturmangfold 

Planens virkninger for naturmangfold skal beskrives (se Naturbase, Artskart, 
Miljøregistreringer i skog og Kartportalen). Særlig forholdet til Naturmangfoldlovens 

https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M128/M128.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3b1e1d20ee364e61ab2949814a9212ca/t-1520.pdf
http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx
http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?theme=SKOGBRUKSPLAN&mapLayer=SKOGBRUKSPLAN_STATUS
http://www.vestby.kommune.no/follokart.330336.no.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20090619-100.html


9 

 

kapittel II må avklares. Se også veileder til naturmangfoldloven kapittel II. Om 
nødvendig må en kartlegging gjennomføres. 

 

Friluftsliv 

Planens virkninger for friluftslivet skal beskrives. Kommunestyret har vedtatt 
Kommunedelplan for friluftsliv. 

 

Folkehelse 

Planens virkninger for folkehelsen skal beskrives. 

 

Universell utforming 

Planens virkninger for universell utforming skal beskrives. Viktige vurderingstema er 
lokalisering og utforming av bygg når det kommer til landskapsmessige 
forutsetninger, forbindelsene og utforming av rommet mellom bygningene og 
funksjoner innenfor planområdet. Kritiske punkt vil være atkomst og inngang til 
bygninger og uteområder TEK 10/17 sine minimumskrav skal følges. Forskriften 
angir en minstestandard, men er noen ganger ikke tilstrekkelig for å inkludere alle. 
For å sikre tilgjengelighet for alle og universell utforming, kan f.eks. kvalitetskravene i 
SINTEF Byggforskserien, Norsk Standard og Norsk handikapforbund legges til 
grunn. Det bør gjøres en vurdering av om planen skal ta inn flere krav enn det som 
følges av TEK 10/17 for å sikre universell utforming  Mer informasjon hos Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet  

 

Kulturminnevern 

Planens virkninger for fredete kulturminner og nyere tids kulturminner skal beskrives. 
Evt. råd og krav fra Akershus fylkeskommune tas med. Kulturminneundersøkelser 
etter kulturminnelovens §9 skal gjennomføres i det omfang som Akershus 
fylkeskommune krever. Disse undersøkelsene kan kun gjennomføres når jorda er 
telefri. Av den grunn kan kommunen akseptere at kulturminneundersøkelsene 
utsettes til etter førstegangsbehandlingen. Planen vil da ikke bli lagt ut til offentlig 
ettersyn før rapport fra kulturminneundersøkelsene foreligger. Om nødvendig må 
planen omarbeides for å tilpasse seg registrerte kulturminner før planen legges ut til 
offentlig ettersyn. Se også veiledere om arealplanlegging hos Riksantikvaren. 
Kommunestyret har vedtatt kommunedelplan for kulturminner. 

 

Kulturlandskap og estetikk 

Planens virkninger for kulturlandskap og estetikk skal beskrives. Vestby kommune 
legger vekt på stedsutvikling ved at det enkelte bygg i seg selv og i sammenheng 
med bygningsmessige og landskapsmessige omgivelser, gis en god estetisk 
utforming. Mer veiledning og inspirasjon på Stedsutvikling.no. Om nødvendig må det 

https://www.regjeringen.no/contentassets/76ba044f8515433c93c259e7e86420f4/t-1554.pdf
https://www.vestby.kommune.no/vedtatt-kommunedelplan-for-friluftsliv.6039101-342312.html
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/fagtema-i-planlegging1/universell-utforming-i-planlegging/id621728/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/fagtema-i-planlegging1/universell-utforming-i-planlegging/id621728/
http://www.riksantikvaren.no/veiledere/arealplanlegging/
https://www.vestby.kommune.no/vedtatt-kommunedelplan-for-kulturminner-kulturminneplan.5989006-361836.html
https://www.regjeringen.no/no/sub/stedsutvikling/id520595/
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utarbeides illustrasjoner, 3D-modeller e.l. for å illustrere dette. Krav til skilt og 
reklame følger normalt av bestemmelsene i kommuneplanen. 

Digital modell 
Terrengsnitt 
Fotografier med evt. nytt tiltak satt inn 
Fasadeoppriss 
Perspektivtegninger 
Aksonometriske tegninger 
Sol/skyggediagram 

 

Landbruk 

Planens virkninger for landbruk skal beskrives. Det skal utarbeides et arealregnskap 
som viser hvor store areal som skal omdisponeres. Dyrka mark, dyrkbar mark, skog 
H, skog M og skog L skal vises hver for seg.  Tidligere omdisponerte areal/regulerte 
areal, skal ikke være med i oversikten. Områder til utbygging i kommuneplanens 
arealdel skal normalt ikke regnes som omdisponert. 

 

Risiko og sårbarhetsanalyse 

For alle planer for utbygging skal det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko 
for mennesker, miljø og materiell skal beskrives.  Risikoegenskaper med arealet skal 
beskrives.  Endret risiko ved lokalisering av nye objekter i området skal beskrives. 
Eventuelle skadeforebyggende eller skadebegrensende tiltak skal innarbeides i 
planforslaget. Mer informasjon hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (med bl.a. veilederen Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (med bl.a. Flaum- og 
skredfare i arealplanar og Sikkerhet mot kvikkleiereskred. NVE sin sjekkliste for 
reguleringsplan skal benyttes), Statens strålevern og Norges geologiske 
undersøkelser. 

 

Kommunens økonomi 

Planens virkninger for kommunal økonomi skal beskrives. Det kan for eksempel være 
skole- og barnehagekapasitet, innløsning av areal, drift av offentlige veier og 
friområder m.m. 

 

Offentligrettslige virkninger 

Planens virkinger for offentligrettslige forhold skal 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. Det kan 
for eksempel være byggeforbudsbelte etter forskrift om elektriske forsyningsanlegg 
eller begrensninger på arealbruken etter kulturminneloven. 

 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/samfunnssikkerhet-og-beredskap/forebyggende-samfunnssikkerhet/
http://www.dsb.no/
http://www.dsb.no/
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://prod360vk.kommune.local/HTML5/FilePreview.ashx?fileId=465302&document=465302_1_1.PDF
http://www.nrpa.no/
http://www.ngu.no/
http://www.ngu.no/
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Privatrettslige og privatøkonomiske virkninger 

Planens virkninger på privatrettslige og privatøkonomiske forhold skal beskrives. Det 
kan for eksempel være privatrettslige avtaler som finnes for et området eller at 
planen vil få økonomiske konsekvenser for den enkelte private grunneier.  

 

Energibruk 

Planens virkninger for energibruk skal beskrives. Det kan omfatte planlagt bruk av 
klimavennlig energi som for eksempel lokale energibrønnanlegg eller solvarme. 
Tiltakshaver må selv kontrollere at det kan leveres nok elektrisk kraft til tiltaket. Tiltak 
innenfor planområdet kan bli omfattet av forskrift om tilknytning til fjernvarmeanlegg i 
Vestby sentrum og på Deli skog. Det må da i reguleringsbestemmelsene vurderes å 
ta inn krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse og 
at det er tilknytningsplikt etter PBL § 27-5. 

 

Klima 

Planens virkninger for klima skal beskrives. Det må blant annet beskrives hvordan 
planen legger til rette for en klimavennlig livsstil og reduksjon av klimagassutslipp. 
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Vestby kommune 
Særlig trafikkfarlige veier 
Revidert sist: 2.1.2018 

 

Skolekontoret har foretatt en konkret vurdering av veier som er særlig trafikkfarlige 
for skolebarn. Ved regulering av områder som kan medføre økt gang- og 
sykkeltrafikk langs disse veiene skal dette vurderes i ROS-analysen og det må 
konkret foreslås tiltak som kan redusere faren.  

 Særlig trafikkfarlig 
for elever på trinn: 
1.-4. 5.-7. 8.-10. 

Støttumveien fra etter Navestad mot Tveter, grense Ås 
kommune. 

X X X 

Kroerveien fra Haugveien mot Kroer, grense Ås 
kommune 

X X X 

Garderveien fra avkjøring Vestby skole til krysset 
Topperveien/Brandstadveien 

X X X 

Topperveien fra krysset Garderveien/Brandstadveien til 
grense Kroer i Ås kommune 

X X X 

Nummestadveien fra slutt 40-sone til Østfold 
fylkesgrense, Ringvoll 

X X X 

Brandstadveien fra krysset Garderveien/Topperveien til 
og med Jordebo (den gamle hundeskolen) 

X V X 

Brandstadveien fra Jordebo til Brandstadkrysset X X X 
Hvitstenveien fra Vestby kirke til Hvitsten torg X X X 
Galbyveien fra Grønnebergkrysset til grense Frogn 
kommune 

X X X 

Erikstadveien fra Vestby kirke til Berg (til 40-sone) X X*  
Erikstadveien fra Berg (fra 40-sone) til Mørkkrysset  X X X 
Hauerveien fra Bergkrysset til avkjøring Emmerstad X X X 
Strandveien fra avkjøring Emmerstad til Hvitsten torg X X X 
Krokstrandveien: fra kryss Erikstadveien til Krokstrand X X X 
Kjøvangveien: fra kryss Kolåsveien til Kjøvangen brygge X X V 
Kolåsveien: fra kryss Kjøvangveien til Mørkkrysset X X V 
Gjølstadveien fra den nederste brua i Hølen til 
Mørkkrysset 

X X X 

Hobølveien fra Sånerkrysset til Østfold fylkesgrense X X X 
Vålerveien fra Såner kirke til Østfold fylkesgrense X X X 
Kongeveien fra Sånerkrysset til Hølen X   
Osloveien fra Tegnebyholtet til Østfold fylkesgrense X X X 

 
*Erikstadveien til Berg (40-sone): Elever på 5.-7. trinn kan ta ordinær buss som 
stopper i 40-sone. 
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Vestby kommune 
Krav til reguleringsbestemmelser 
Revidert sist: 7.1.2020 

 

Reguleringskartet skal sammen med reguleringsbestemmelsene være entydige. Det 
skal ikke reguleres mer detaljert enn ønskelig. Det er kun forhold beskrevet i PBL § 
12-7 det kan fastsettes bestemmelser om. Forhold som er avklart på selve 
reguleringskartet eller forhold som er fastsatt i lov, forskrift eller i 
kommuneplanbestemmelsene, skal ikke gjentas i reguleringsbestemmelsene. 

Malen viser eksempler på bestemmelser og formuleringer. Det må i hver enkelt plan 
vurderes konkret hva som skal tas med i bestemmelsene. §1 er fellesbestemmelser 
for flere eller alle formålene. I tillegg skal det være egne paragrafer for hvert formål, 
hensynssone eller område der det er ønskelig med utfyllende bestemmelser. 

Det skal normalt ikke henvises til gjeldende lover, forskrifter, 
kommuneplanbestemmelser e.l. Da vil de gjelde slik de til enhver tid blir oppdatert. 

Det kan ikke gis bestemmelser om: 
Hvem som skal gjennomføre tiltak. 
Krav om enighet mellom parter. 
Allmennhetens tilgang til private områder. 
Krav om byggeplan, situasjonsplan e.l. 
Bestemmelser om dokumentasjon og saksbehandling av byggesaker. 

Områder med automatisk fredete kulturminner etter kulturminnelovens §4 samt en 
sikringssone etter kulturminnelovens §6 avmerkes som hensynssone. I 
reguleringsbestemmelsene vises det til kulturminnelovens §3 om forbud mot inngrep. 
Det kan settes bestemmelser om at et området med automatisk fredete kulturminner 
kan utbygges etter at det er gjennomført kulturminneundersøkelser. 

Det kan settes rekkefølgebestemmelser der dette er ønskelig og rekkefølgen ikke 
klart framgår av plan- og bygningslovens generelle bestemmelser.  
Rekkefølgebestemmelser kan også omfatte forhold utenfor planområdet, men det må 
være en klar sammenheng med den aktuelle tiltaket. 

Det kan fastsettes at et areal skal være offentlig eller skal være felles for flere 
eiendommer. For private fellesområder må det entydig gå fram av reguleringskart og 
bestemmelser hvilke eiendommer området skal være felles for.  

En avkjørselspil vil normalt være en konkret regulering av hvor en adkomst skal 
bygges. Dersom avkjørselspilen kun er ment som en regulering av hvilke eiendom, til 
hvilken vei e.l. adkomsten skal bygges må dette framgå av bestemmelsene. 

I Vestby kommune ønsker vi: 

• Som hovedregel bør %-BYA benyttes som grad av utnytting utenfor Vestby 
sentrum. Andre beregningsmåter for grad av utnytting må vurderes konkret. 

• Dersom BRA ønskes brukt for grad av utnytting må det fastsettes hvordan 
bruksareal helt eller delvis under terreng skal medregnes (se mal). 

http://www.lovdata.no/all/tl-19780609-050-002.html#4
http://www.lovdata.no/all/tl-19780609-050-002.html#6
http://www.lovdata.no/all/tl-19780609-050-002.html#3
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• En bestemmelse om at grad av utnytting skal gjelde for den enkelte tomt og ikke 
for et helt formål (se mal). 

• Minste netto tomteareal for frittliggende småhusbebyggelse bør være 700 m2. For 
områder hvor det i bestemmelsene settes krav samlet planlegging og utbygging 
kan minste netto tomteareal settes til 500m2. For spesielt utsatte strøk med 
eksponering mot sjøen og lignende bør tomtene være større enn 700 m2. 

• Bestemmelsene bør fastsette takform. Dette må vurderes opp mot eksisterende 
bygningsmiljø og landskap. Dersom det er ønskelig med saltak for 
småhusbebyggelse bør takvinkel fastsettes til mellom 28o og 45o. 

• Normalt bør ikke settes spesielle begrensninger for høyde og volum for garasjer 
og uthus ut over det som ellers gjelder for tomtene. Det følger av plan- og 
bygningslovens krav til utforming og visuelle kvaliteter at garasjer og uthus må 
tilpasse seg hovedhus med blant annet hensyn til høyde, takform og takvinkel. 

• Formål under hovedformålet Grøntstruktur bør som hovedregel være offentlig og 
eies av kommunen.  Lekeplasser i forbindelse med grøntstrukturen bør også 
være offentlig. Gjennom utbyggingsavtaler må det i slike tilfeller avtales at leke-
apparater og utstyr med tilhørende ansvar etter Forskrift om sikkerhet ved leke-
plassutstyr skal eies av andre enn kommunen. Enkeltstående lekeplasser i 
boligområder ellers bør være privat fellesområde. 

• Det er normalt ikke nødvendig å ta med bestemmelser om universell utforming da 
dette i store trekk følger av teknisk forskrift. Hvis prosjektet krever spesielle krav 
må det tas inn i bestemmelsene. 

• Fra 2014 skal NN2000 benyttes som høydegrunnlag. NB: Før 2014 ble NN54 
benyttet. Det betyr at det kan være et avvik på opptil 10-20 cm når høyder fra 
gamle reguleringsplaner skal benyttes, på grunn av landhevingen. 

• Det kan settes inn illustrasjoner i bestemmelsene. Det må da komme klart fram 
om det er hele illustrasjonen som er juridisk bindende, eller om det kun er deler av 
illustrasjonen. 
 

 

Mal for reguleringsbestemmelser sees på neste side (Denne skal brukes som 
utgangspunkt for utforming av bestemmelsene). 
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Vestby kommune 
Solveien – Områderegulering - Bestemmelser 
Egengodkjent av kommunestyret 8.9.1995.  Mindre vesentlig endring (1) av 
plansjefen 10.12.1999 (Planen digitalisert og plangrense i nord endret mot plan 
0029).  Mindre vesentlig endring (2) av kommunestyret 13.2.2006 (Justering av 
skoletomt m.m.).  Mindre endring (3) av plan- og miljøutvalget 5.2.2014 (Også tillatt 
med småhusbebyggelse i B5). 

 

§ 1 Fellesbestemmelser 
 

1.1 Formål 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse, ta vare på 
bevaringsverdig bygningsmiljø, ta vare på biologisk mangfold og legge forholdene til 
rette for gode lekeområder for barn. 

 

1.2 Rekkefølge 

Det skal ikke gis igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak i ett trinn før følgende er 
opparbeidet: 
• Gang- og sykkelvei XXXXX 
• Barnehage XXXXX 

Det skal ikke gis tillatelse til bruksendring, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 
for boliger i XXXXX før følgende er opparbeidet: 
• Turvei XXXXX 

I vinterhalvåret kan krav om ferdigstillelse av XXXXX utsettes til 1. juli dersom det 
stilles en garanti etter kommunens krav som sikrer slik opparbeidelse. 

 

1.3 Krav om detaljregulering 

Det skal vedtas en detaljregulering for XXXXX før det gis rammetillatelse eller 
tillatelse til tiltak i ett trinn. 

 

1.4 Beregning av bruksareal 

Bruksareal medregnes ikke der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig 
terrengnivå er mindre enn 0,5 meter. Der avstanden er mellom 0,5 og 1,5 meter 
medtas bruksarealet med 50 %.  Der avstanden er over 1,5 meter medtas 
bruksarealet med 100 %. 

For etasjehøyder over 3 meter beregnes bruksareal uten tillegg for tenkte plan. 
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1.5 Springflo 

Bygninger og anlegg må anlegges med en byggehøyde fra minst 2,0 meter over 
normalvannstand. 

 

1.6 Beredskap 

Rundt alle større bygg skal det være kjøremulighet for brannbil. Byggeområde 
XXXXX skal ha en ekstra beredskapsadkomst i tillegg til hovedadkomsten. 

 

1.7 Nærmere undersøkelser 

Før det søkes om igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak i ett trinn innenfor 
XXXXX skal følgende undersøkelser gjennomføres: 
• Geotekniske undersøkelser med tanke jordflytting, fundamentering og stabilitet, 

inkludert vei- og jernbanefyllinger. 
• Arkeologisk granskning av berørte kulturminner (kfr. § 18). 

 

1.8 Byggegrenser 

Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. Veier, stier, 
garasjer, parkeringsplasser, uthus, leke- og idrettsanlegg, mindre bygg for 
kommunaltekniske anlegg og nettstasjoner som planen åpner for, tillates etablert 
utenfor byggegrensene. 

 

1.9 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. 

 

§ 2 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse 
I området kan det oppføres frittliggende enebolig, enebolig med en sekundærleilighet 
eller tomannsbolig, samt tilhørende anlegg. Bebyggelsen skal ha saltak med 
takvinkel mellom XXXXX° og XXXXX° og møne i bygningens lengderetning. 
Maksimal gesimshøyde er XXXXX meter og maksimal mønehøyde er XXXXX meter. 
Arker og takoppløft med en bredde mindre enn 1/3 av hver takflate regnes ikke inn i 
gesimshøyden. Minste netto regulerte tomteareal er XXXXX m2. 

Prosent bebygd areal for den enkelte tomt er 25 %-BYA. 

I skrått terreng der eksisterende terreng faller minst 2 meter i husets bredde, skal 
boligene ha underetasje. Med skrått terreng og underetasje kan boligene ha 
maksimal gesimshøyde på XXXXX meter og maksimal mønehøyde på xx meter. 
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§ 3 Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse 
I området kan det oppføres tremannsbolig, firemannsbolig, kjedehus eller rekkehus 
med tilhørende anlegg. Bebyggelsen skal ha flatt tak eller pulttak. Maksimal 
gesimshøyde er XXXXX meter og maksimal mønehøyde er XXXXX meter.  

Maksimal bruksareal for S1 er 15.000 m2-BRA. 

 

§ 4 Boligbebyggelse - Blokkbebyggelse 
I området kan det oppføres bygninger med fem eller flere boenheter, der boenhetene 
ligger i minst to plan, med tilhørende anlegg. Maksimal høyde på bygg er kote 75. 
Inntil 15% av bygget kan ha høyde inntil kote 78. Dette inkluderer alle tekniske 
installasjoner på tak. 

Prosent bebygd areal for B1 er 35 %-BYA. 

 

§ 5 Garasjeanlegg for boligbebyggelse 
I området kan det opparbeides biloppstillingsplasser eller oppføres garasjer for 
boligbebyggelsen XXXXX med tilhørende anlegg. Prosent bebygd areal for den 
enkelte tomt er 35 %-BYA. 

 

§ 6 Industri og lager 
I området kan det oppføres industri- og lagerbebyggelse med tilhørende anlegg. 
Prosent bebygd areal for den enkelte tomt er 70 %-BYA. Tomten tillates ikke delt.  

Maksimal gesimshøyde er kote XXXXX.  

 

§ 7 Lekeplass 
Lekeplassen XXXXX skal være offentlig og opparbeides parkmessig som et minimum 
ferdigplanert, tilsådd, beplantet og med egnet lekeutstyr, sandkasse, benk og bord. 

Lekeplassen XXXXX skal være felles for eiendommene XXXXX og opparbeides 
parkmessig som et minimum ferdigplanert, tilsådd, beplantet og med egnet 
lekeutstyr, sandkasse, benk og bord. 

 

§ 8 Samferdselsanlegg 
Kjøreveg V1 med tilhørende veggrunn skal være offentlig, opparbeides med 
fotgjengerfelt, fysisk trafikkøy og høyresvingefelt, samt være avkjørselsfri. 

Kjøreveg xxx skal være felles for gnr. XXXXX bnr. XXXXX og gnr. XXXXX bnr. 
XXXXX. 
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Gang- og sykkelveier skal være offentlige. Gang- og sykkelvei XXXXX skal gi 
kjøreadkomst til eiendommen XXXXX. 

 

§ 9 Grøntstruktur 
Området for grøntstruktur skal fungere som innsynsdempende skjerm mot XXXXX og 
skal beplantes med stedstilpasset vegetasjon. 

 

§ 10 Friområde 
Området skal være offentlig og opparbeides parkmessig. Trafokiosker og andre 
mindre bygg for teknisk infrastruktur kan tillates. 

 

§ 11 Badeområde 
I område er det ikke tillatt å bruke eller plassere private bøyer, båter, seilbrett og 
lignende. Anlegg som er i samsvar med formålet som badeflåter, stupebrett, 
vannsklier og lignende kan tillates. 

 

§ 12 Naturvern 
Innenfor området er det en rik edelauvskog og en skogsdam som skal bevares uten 
tekniske inngrep og som et verdifullt landskapselement i sin naturgitte tilstand. 

Vegetasjonen, herunder også døde trær og busker skal ikke skades eller fjernes. Nye 
plante- og dyrearter må ikke innføres. Planting og såing tillates ikke. Det må ikke 
foretas inngrep som kan forandre de naturgitte forhold, herunder oppføring av 
bygninger, anlegg, faste innretninger, uttak av masse, oppfylling eller andre inngrep i 
grunnen, utføring av kloakk, uttak av vann, henlegging av avfall, gjødsling og bruk av 
kjemiske plantevernmidler. 

Skjøtsel innenfor naturvernområdene kan skje som beskrevet i rapport XXXXX eller 
etter avtale med kommunen. Svartelistede planter tillates fjernet. 

 

§ 13 Bevaring av eksisterende tre 
Asken som berører eiendommene XXXXX skal bevares. Det må ikke foretas inngrep 
i grunnen slik at røttene skades. 

 

§ 14 Naturområder 
Området skal ikke opparbeides, med unntak av turstier, enkle sitteplasser langs 
turstier og gangveger, og mindre tiltak som tilrettelegger for friluftslivet. Naturlig 
vegetasjon skal i hovedsak bevares, men enkel skjøtsel tillates. Trafokiosker og 
andre mindre bygg for teknisk infrastruktur kan tillates. 
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§ 15 Vern av kulturminner og kulturmiljø 
Innenfor området ligger XXXXX som det skal tas særlig hensyn til. Tiltak som kan 
skade eller forstyrre kulturminnene eller kulturmiljøet tillates ikke. 

 

§ 16 Frisiktsone 
Innenfor hensynsone H140 skal terreng, vegetasjon, plassering av innretninger og 
gjenstander, herunder parkering, ikke stikke høyere enn 0,5 meter over planet som 
dannes mellom de tilstøtende veiene. Enkeltstående stammetrær og lignende, som 
ikke hindrer sikten kan tillates. 

 

§ 17 Bevaring kulturmiljø 
Innenfor hensynssone H570 skal det tas særlig hensyn til kulturmiljø. Bvaringsver-
dige bygninger er alle merkede bygninger på plankartet. Eksisterende bevarings-
verdige bygninger, kan utvendig istandsettes, tilbygges og påbygges, men det 
forutsettes at husenes målestokk, takform, taktekking, dør- og vindusutforming, 
materialbruk og farger opprettholdes eller tilbakeføres til opprinnelig karakter. Så vidt 
mulig skal tilbakeføring tilstrebes. Det skal benyttes koblede, sidehengslede, 
utadslående vin-duer med gjennomgående sprosser i ytre glass. Inngangsparti 
tilpasses lokal bygge-skikk. Teglstein skal benyttes som taktekking.  

Andre eksisterende bygninger enn de bevaringsverdige, og alle arter nybygg skal gis 
en eksteriørutforming samt materialbruk som harmonerer med de bevaringsverdige 
bygninger. Nybygg skal ha fasadekledning av trepanel. Det skal benyttes koblede, 
sidehengslede, utadslående vinduer med gjennomgående sprosser i ytre glass. 
Inngangsparti tilpasses lokal byggeskikk. Teglstein skal benyttes som taktekking. 
Farge på bygning tilpasses eksisterende miljø. Innvendig kan bygningene ombygges 
og forbedres teknisk, men så vidt mulig bør det opprinnelige interiør bevares. 

Dersom et skadet hus erstattes med nybygg, kan kommunen gi pålegg om at den 
nye bygning må ha samme kotehøyde på gulv, gesims- og mønehøyde, takvinkel og 
møneretning som det opprinnelige bygg, dersom dette etter kommunens skjønn er 
nødvendig for å bevare stedets opprinnelige profil og miljøkvaliteter. Kommunen kan 
gi pålegg om at øvrige bygningsdetaljer som vinduer, dører og verandaer harmonerer 
med det opprinnelige bygget og det øvrige bygningsmiljøet. Bevaringsverdige hus 
som på grunn av skader må erstattes med nybygg, skal gis samme plassering som 
det opprinnelige bygg.  

 

§ 18 Båndlegging etter kulturminneloven 
Innenfor hensynssone H730 ligger automatisk fredete kulturminner etter kulturminne-
loven som forutsettes frigitt etter/uten arkeologisk granskning (kfr. § 1) (Id 180933). 
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§ 19 Høyspenningsanlegg 
Innenfor hensynssone H370 ligger høyspenningsanlegg som båndlegger bruken av 
arealene etter el-tilsynsloven. 

 

§ 20 Midlertidig anleggsområde 
Området XXXXX kan benyttes til midlertidig anleggsområde. 
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Vestby kommune 
Krav til reguleringskart 
Revidert sist: 7.1.2020 

 

Innhold 
1. Kjøreveg med skulder vises med formålet vei. I tillegg skal regulert senterlinje og 

evt. fotgjengerfelt, fortau, gang- og sykkelvei og kjørefelt reguleres. Grøfter og 
fysiske trafikkøyer reguleres som annen veggrunn – tekniske anlegg. 
Oppmerkede trafikkøyer reguleres som regulert kant kjørebane. Senterlinje og 
formålslinje mot annet areal enn vei skal være geometrisk riktig (ikke korte rette 
linjestykker i kurver). Veiprofiler skal som hovedregel følge Statens vegvesen sin 
håndbok N100 – Veg- og gateutforming. Langs kommunale veier skal det normalt 
reguleres inn en byggegrense på 4,0 meter fra regulert veigrunn. 

2. Privat felles vei skal vises med formålet vei.   

3. Frisikt i kryss avmerkes med frisiktlinjer og utenfor veigrunn også frisiktsone 
(hensynssone – RpSikringsSone – merkes H140). På kommunale veier og der 
felles avkjørsel munner ut i kommunal vei, skal frisikten målt langs senterlinjen i 
sekundærveien normalt være 10 meter fra senterlinjen på primærveien og antall 
meter langs primærveiens senterlinje skal normalt tilsvare fartsgrensen (for 
eksempel 60 km/t = 60 m).  Langs riks- og fylkesveier følges Statens vegvesen 
sin håndbok N100 – Veg- og gateutforming. 

4. Offentlige veier skal ende i snuplass eller vendehammer. 

5. Grøntstruktur, lekeplasser o.l. som skal være offentlige skal ha offentlig adkomst.  
Privat fellesområde kan ikke benyttes som adkomst til slike områder. 

6. Avkjørselspiler skal vise den regulerte plasseringen av avkjørsel.  Dersom 
avkjørselspilene f. eks. kun viser hvilke eiendommer som skal ha adkomst til en 
privat felles vei, skal dette framgå av bestemmelsene. Avkjørselspil skal være et 
symbol, ikke et punkt.  Detaljert tegnet avkjørsel med formålsflater skal kun 
brukes der det er behov for å regulere en konkret utforming. 

7. Bussholdeplass skal vises som formål kollektivholdeplass. Det skal normalt 
dimensjoneres for leddbuss. Der trafikkmengden og hastigheten er lav skal det 
normalt benyttes kantstopp. 

8. Over andre formål kan det fastsettes et areal for midlertidig anleggsområde 
(RbBestemmelsesOmråde). Skravuren fjernes så snart anleggsperioden er over. 

9. Automatisk fredete kulturminner etter kulturminnelovens § 4 samt en sikringssone 
etter kulturminnelovens § 6 avmerkes (hensynssone – Båndlegging etter lov om 
kulturminner – merkes H730). Når kulturminne er frigitt og evt. utgravd kan 
hensynssonen fjernes fra reguleringskartet. Dersom et kulturminne skal bevares 
for ettertiden og ligger for seg selv eller at det ikke tillates noen form for inngrep, 
bør dette område i tillegg få formålet Vern av kulturminner og kulturmiljø. Dette 
formålet kan være større enn kulturminnelovens §§ 4 og 6 krever dersom 
kommunen mener det er riktig. Dersom kulturminne for eksempel kan inngå som 

https://www.vegvesen.no/_attachment/2425738/binary/1280742?fast_title=Versjonen+av+ny+N100+som+ble+sendt+Samferdselsdepartementet+datert+22.12.2017+%287+MB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/2425738/binary/1280742?fast_title=Versjonen+av+ny+N100+som+ble+sendt+Samferdselsdepartementet+datert+22.12.2017+%287+MB%29.pdf
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en del av en privat hage med forsiktig skjøtsel bør området i dette eksempelet få 
formålet boligbebyggelse. 

 
 
 
Koding 
10. Det skal prosjekteres på nylig utleverte basiskart og plandata fra Vestby 

kommune.  Basiskart og plandata blir jevnlig oppdatert etter nye bygg, 
kartforretninger, mindre planendringer m.m. Bestilling av digitale kartdata kan 
gjøres ved å sende en e-post til post@vestby.kommune.no med opplysninger om 
områdeavgrensning, hvilke digitale data som er ønskelig, hvilket format dataene 
skal være på og hvor dataene skal sendes. 

11. Plandata skal leveres i henhold til sist vedtatte SOSI-standard for plan og 
Nasjonal produktspesifikasjon for reguleringsforslag. 

12. Innsendt filtype skal være sosi (.sos). Alternativt kan quadribase benyttes. 

13. Plankartet skal også leveres som en pdf-fil i målestokkriktig format (1:500 – 
1:2000). 

14. Datasettene skal leveres i koordinatsystem EUREF89 UTM SONE 32. 

15. Filene skal leveres med tegnsett ISO 08859-10. 

16. Ved flere vertikalnivå skal det lages egne filer for hvert vertikalnivå. 

17. Dato skal angis på alle objekt.  Det skal snappes mot eiendomsgrenser fra DEK, 
plangrenser fra gjeldende reguleringsplaner og lignende der linjer skal følge slike 
grenser. Det skal ikke være kvalitet på planobjekter. 

18. Hvilke egenskaper som skal ligge på det enkelte objekt framkommer av SOSI-
standarden.  Kommunenummeret for Vestby kommune er 3019.  Plannavn og 
Planidentifikasjon framkommer i referat fra oppstartmøte 

19. Reguleringsplanen skal ha to atskilte grenser, en med objekttype RpGrense som 
danner yttergrense for planen og en med objekttype RpFormålGrense som 
danner yttergrense og som i tillegg danner innvendige avgrensninger mellom 
formålsflatene. 

20. Doble linjer med lik objekttype skal ikke forekomme. 

21. Unødvendige punkt (både på kurver og frittstående) skal ikke forekomme.  

22. Buer skal splittes i begge ender. I tillegg blir det laget et senterpunkt som 
beskriver radiusen. Buer skal ikke splittes i korte vektorer. 

23. Ingen objekter skal ligge utenfor plangrensen.  

24. Dersom det er regulert tomtegrenser skal det dannes topologi (SOSI-nivå 3), men 
ikke flater. Normalt bør det ikke reguleres inn tomtegrenser. 

25. Det skal være riktig geometri for alle linjer og buer, også mot linjer og buer i 
naboplaner. 

 

mailto:post@vestby.kommune.no
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Presentasjon 
26. Områder skal normalt tekstes med feltnavn med en eller to bokstaver + 

løpenummer:  
Boliger     B 
Sentrumsformål    S 
Fritidsbebyggelse   F 
Forretninger    FO 
Kontor     K 
Næring     N 
Industri      I 
Tjenesteyting    T 
Renovasjonsområde   R 
Uteoppholdsareal   UT 
Veg     V 
Gang- og sykkelvei   GS 
Turvei     TV 
Parkering     P 
Infrastrukturområde   IN 
Bussholdeplass    BUS 
Landbruks-, natur- og friluftsområde LNF 
Grøntstruktur    G 
Energianlegg    E 
Landbruk     L 
Naturvern     NV 
Naturområder    NA 
Friluftsformål    FR 
Bruk og vern av sjø og vassdrag VA 
Lekeplass    LEK 
Det skal legges inn eierform på alle flater, men Vestby kommune benytter ikke 
ordningen med å sette en o_ eller f_ foran feltnavn. 

Kjørevei og gang- og sykkelvei tekstes med f.eks. V1 og GS2. Annet veiareal o.l. 
tekstes kun når det nødvendig for å forstå bestemmelsene. 

Hensynssoner skal tekstes med bokstaven H + Kode for hensynssonetype + evt. 
løpenummer. Eks: H7301 – Hensynssone båndlagt etter kulturminneloven. 

Annen teksting på plankartet skal begrenses i størst mulig grad. 

Tekst må ikke komme i konflikt med basiskart, annen tekst og lignende. 

27. Kurveradier skal ikke vises på plankartet. 

28. Total veibredde, bredde kjørevei, avstand til byggegrense og lignende målsettes 
på plankartet dersom det ikke kommer i konflikt med basiskart, annen tekst og 
lignende. 

29. Eksempler på bruk av arealet som ikke skal være bindende skal ikke vises på 
selve plankartet. Eksempler på bebyggelse, tomtegrenser og lignende kan evt. 
vises på en egen illustrasjonsplan. 

30. På papirkart og pdf-kart skal tegnforklaring være med. 
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31. Kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon m.m. finnes på Kommunal- 
og moderniseringsdepartementets Plankartside. 

32. Basiskartet er ikke gjenstand for vedtak og skal benyttes ved plotting av fysiske 
plankart og ved utarbeidelse av kart i pdf-format.  Basiskartet skal vises i grått og 
skal ikke ha flatefyll. Følgende fagdatabaser skal benyttes:   

3019_ADRESSE_T1 Adresse-tekst 
3019_BANE Jernbane 
3019_BYGG Bygninger 
3019_BYGNANLEGG Byggetekniske anlegg 
3019_EIENDOM Eiendommer 
3019_EIENDOM_T1 Tekst gnr/bnr 
3019_LEDNINGELTELE Høyspentledninger og stolper 
3019_LEDNINGVA Kummer (fra flyfoto) 
3019_NATURINFO Hekker og trær 
3019_T1000 Tekst til målestokk 1:1000 
3019_TERRENGFORM Høydekurver 1 meter 
3019_TILTAK Tiltaksbase 
3019_VANN Vann, elv, kyst 
3019_VEG Veisituasjon, stier og traktorveier 
Kulturminner Automatisk fredete kulturminner 

  

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/id2361154/
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Vestby kommune 
Krav til planleveransen 
Revidert sist: 7.1.2020 

 

Dersom forslagstiller ønsker å sende over kart og materiell for diskusjon med 
kommunen før den formelle oversendelsen, må oversendelsen merkes tydelig for 
dette formålet. 

I den formelle planleveransen skal planforslaget være som beskrevet i kommunens 
og departementets veiledningsmateriale og bestå av:  
 
• Digitale plandata i SOSI-format 
• SOSI-kontroll feilrapport 
• Reguleringskart som pdf-fil 
• Reguleringsbestemmelser som pdf-fil 
• Reguleringsbestemmelser som tekstfil 
• Planbeskrivelse med vedlegg som pdf-fil m/vedlegg 
• Planbeskrivelse som tekstfil m/vedlegg  
• Kopi av forhåndsuttalelser 
• Excel-fil av registrerte naturtyper 
• En oversikt over planområdets størrelse og det bruksareal som planen gir 

mulighet for, for gebyrberegning. Detaljer om utregning finnes i kommunens 
gebyrregulativ. 

Kommunen gjør oppmerksom på at dersom forslagstiller sender inn endringer av 
planforslaget etter at den formelle oversendelsen er oversendt, vil det påløpe et 
tilleggsgebyr på 25 % og kommunens tidsfrist for behandling av planforslaget vil 
starte på nytt. Tilleggsgebyret betales ikke dersom endringen er fremmet for å 
imøtekomme merknader eller klager.  

Dersom det sendes inn nye eller endrede dokumenter som skal være en del av den 
formelle planleveransen, etter den formelle innsendelsen, skal det medfølge en 
komplett liste over alle plandokumentene. Denne listen skal vise hvilke dokumenter, 
med dato, som planleveransen nå inneholder. 

 

3D modeller 

Bør leveres i slike formater: 
• .DAE (Colalda) 
• .3ds 

 

Alternativt i formatene: 
• .skp 
• Wrl 
• Rvt (bim) 

Modellene bør etableres i EUREF89 slik at vi kan plassere den riktig inn i vårt 
system. Alternativt må det leveres et referansepunkt som modellen kan plasseres ut i 
fra. Modeller som bare forholder seg til lokale koordinatsystemer får vi ikke plassert 
inn helt riktig. 
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Vestby kommune 
Mindre endring av reguleringsplan 
Revidert sist: 7.1.2020 

 

Hva er en mindre endring? 

Kommunen kan etter en forenklet saksbehandling fatte vedtak om mindre endringer i 
reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for 
øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til 
viktige natur- og friluftsområder.  

Endringen(e) kan være bare i bestemmelsene, bare i reguleringskartet eller berøre 
både kart og bestemmelser. 

Noen mindre endringer er små, enkle og oversiktlige. Andre mindre endringer kan bli 
mer komplekse og berøre mange hjemmelshavere. 

 

Krav til innlevert materiale 

Innsendt søknad om mindre endring må nøyaktig og entydig vise foreslått endring. 
Om nødvendig må punkter på kart koordinatfestes. Ved mange nye linjer og punkter 
skal sosi-filer oversendes. Endringene må passe til omkringliggende planer og det 
snappes fra disse planene (se Krav til reguleringskart). 

Dersom endringen omfatter linjeføring av vei (justering av veitrase/veibredde, endring 
av kryssutforming, endring av vendehammer o.l.) må forslaget utarbeides av en 
fagperson på veiutforming. Vedlagt søknaden må det da sendes inn en vurdering av 
fagkyndighet til forslagstiller ut fra utdanningsretning, utdanningsnivå, relevant 
praksis, kunnskap om plan- og bygningsloven, kunnskap om veiutfroming og 
kunnskap om framstilling av digitale planer etter nasjonal produktspesifikasjon, på de 
personene som skal utarbeide planforslaget. 

Søknaden må begrunnes. Det må redegjøres for om foreslått endring ligger innenfor 
plan- og bygningslovens krav for forenklet behandling. Det må også vise til hvilke 
konsekvenser endringen vil få. Krav til planbeskrivelse bør gjennomgås som en 
sjekkliste. 

 

Saksbehandling 

Det er ikke krav om oppstartmøte for en mindre endring, men forslagstiller/ 
tiltakshaver kan be om et møte med kommunen eller sende en e-post til kommunen 
for å avklare eventuelle spørsmål før søknaden sendes inn. 

Dersom en entydig søknad er blitt hørt hos berørte myndigheter og private som blir 
berørt, vil kommunens saksbehandling gå raskere. Berørte må få en frist på minst 2-
3 uker for å komme med eventuelle merknader. I ferie og høytider må høringsfristen 
settes lengre. Det er ikke krav om at nabovarsling skal skje med rekommandert 
sending. For å være sikker på at denne høring blir riktig gjennomført, kan forslag til 
høringsbrev sendes kommunen for en kvalitetssikring før søkeren selv sender dette 
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på høring. Søkeren kan overlate prosessen med høring til kommunen, men dette blir 
det da krevd ekstra gebyr for. 

For å få til en rask og smidig saksbehandling kan det hende at kommunen, istedenfor 
å avvise eller avslå søknaden, selv foretar enkelte endringer i foreslått søknad. I slike 
tilfeller vil kommunen selv foreta en ny høring av forslaget før den behandles. Det vil 
da påløpe et ekstra gebyr for denne høringen (se gebyrregulativet). 

Mindre endring er bare forutsatt å bli benyttet i tilfeller der endringene ikke er spesielt 
konfliktfylte. Protester fra naboer eller andre berørte vil imidlertid ikke nødvendigvis 
føre til at en mindre endringen ikke kan gjennomføres. Heller ikke vil enhver merknad 
fra berørte myndigheter forhindre dette. Imidlertid vil merknader fra berørte 
myndigheter som har karakter av innsigelse, føre til at endringen må behandles 
videre etter en ordinær planprosess. 

Som hovedregel vil administrasjonen fatte vedtak om mindre endring. I enkelte 
tilfeller kan det være aktuelt å legge spørsmålet fram for plan- og miljøutvalget. 
Vedtak om mindre endring skal kunngjøres på samme måte som vedtak om 
reguleringsplan. Et vedtak om mindre endring kan påklages.  

Dersom administrasjonen er innstilt på at forslaget til mindre endring ikke bør vedtas 
vil spørsmålet normalt legges fram for plan- og miljøutvalget.  

Dersom det ikke blir innsendt en komplett og tilfredsstillende søknad innen rimelig tid 
vil søknaden bli avvist. 

Kommunens eventuelle beslutning om avvisning eller avslag av søknad om mindre 
endring kan ikke påklages.  

Det skal betales gebyr for behandling av en søknad om mindre endring, også når 
søknaden avvises eller avslås. Størrelsen på gebyret er avhengig av hvor komplisert 
endringen er og hvor mye arbeid kommunen må nedlegge (se gebyrregulativet).  
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Vestby kommune 
Medvirkning 
Revidert sist 2.1.2020 

 
Hjemmelshavere, festere og naboer, slik de er registrert i matrikkelen, skal varsles og 
høres gjennom planprosessen. Ved henvendelse, vil servicekontoret på rådhuset 
utarbeide en liste over disse. Disse må selv varsle leietagere og andre 
rettighetshavere. 

Berørte offentlige organ og andre organisasjoner skal varsles og høres gjennom 
planprosessen. På neste side er det en oversikt over aktuelle organ. 

Berørte lag og foreninger skal varsles og høres gjennom planprosessen. En 
oppdatert liste over dette finnes på kommunens hjemmeside. Disse er ofte aktuelle:  
 
Vestby grunneierlag, Svinskaug, Garder, 1540 VESTBY 
 
Vestby Historielag, Postboks 29, 1541 VESTBY, post@vestbyhistorielag.org 
 
Soon og Omegns Vel, Postboks 169, 1556 SON, post@sonvel.no 
 
Naturvernforbundet i Vestby, v/Kristian Vahl Østbye Ugleveien 15, 1555 SON,  
elfordo@online.no 
 
Vestby Bedriftsforum BA, Mølleveien 4, 1540 VESTBY, post@vestbybf.no 
 
Son Næringsforening, Storgata 25,1555 SON, tove@gullich.no 
 

Forslagstiller skal også sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å 
delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 
Forslagstiller må redegjøre for hvordan dette skal gjennomføres. 

 

Aktuelle høringsorgan 

Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 SARPSBORG, post@viken.no 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS, 
fmovpost@fylkesmannen.no 

Statens vegvesen, Region Øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER, 
firmapost-ost@vegvesen.no 

Hafslund Nett AS, Postboks 990 Skøyen, 0247 OSLO, firmapost@hafslundnett.no 

Bane NOR SF, Postboks 4350, 2308 HAMAR, postmottak@banenor.no  

Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND,  post@kystverket.no 

http://www.vestby.kommune.no/oversikt-over-lag-og-foreninger.82375.no.html
mailto:post@vestbyhistorielag.org
mailto:post@sonvel.no
mailto:elfordo@online.no
mailto:post@vestbybf.no
mailto:tove@gullich.no
mailto:post@viken.no
mailto:fmovpost@fylkesmannen.no
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
mailto:firmapost@hafslundnett.no
mailto:postmottak@banenor.no
mailto:post@kystverket.no
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Fiskeridirektoratet, Region Sør Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN, 
postmottak@fiskeridir.no  

Landbrukskontoret i Follo, Postboks 183, 1431 ÅS, 
follo.landbrukskontor@as.kommune.no 

Mattilsynet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL 
postmottak@mattilsynet.no (alle planer som berører drikkevannsbrønner, 
vannforsyning og flytting av jordmasser/plantehelse) 

Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM, 
mail@dirmin.no 

Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen, Postboks 716, 1509 MOSS, 
mib@brann.movar.no 

Movar, Kjellerødveien 30, 1580 RYGGE, movar@movar.no 

Oslofjordens friluftsråd, Vaterlandsveien 23, 3470 SLEMMESTAD, oslofjf@online.no 

Bane NOR Eiendom as, Postboks 1800 Sentrum, 0048 OSLO, 
eiendom@banenor.no 

Ruter AS, Pb 1030 Sentrum, 0104 OSLO, post@ruter.no 

Follo Museum, Bjelsjøv 17, 1440 DRØBAK, follo.museum@akershusmuseet.no 

Norsk Maritimt museum, Bygdøynesveien 37, 0286 OSLO, 
fellespost@marmuseum.no 

Telenor, Servicesenter for Nettutbygging, Postboks 7150, 5020 BERGEN 

Norsk Ornitologisk Forening avd Oslo og Akershus, Postboks 1041 Sentrum, 0104 
OSLO, naturvernkontakt@nofoa.no og leder@nofoa.no (ønsker alle plansaker) 

Vestby kommune, Postboks 144, 1541 VESTBY, post@vestby.kommune.no 
(Kommunen vil selv sørge for en fordeling til aktuelle resultatområder og fagpersoner, 
inklusiv eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og barn og 
unges representant i plansaker) 

Norges Vassdrags- og energidirektorat, Region øst, Postboks 4223, 2307 HAMAR, 
nve@nve.no (ønsker alle saker) 

Miljørettet Helsevern, Moss, Rygge, Råde, Vestby. Postboks 175, 1510 MOSS, 
suzana.akilah@moss.kommune.no 

  

mailto:postmottak@fiskeridir.no
mailto:follo.landbrukskontor@as.kommune.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no
mailto:mail@dirmin.no
mailto:mib@brann.movar.no
mailto:movar@movar.no
mailto:oslofjf@online.no
mailto:eiendom@banenor.no
mailto:post@ruter.no
mailto:follo.museum@akershusmuseet.no
mailto:fellespost@marmuseum.no
mailto:naturvernkontakt@nofoa.no
mailto:leder@nofoa.no
mailto:post@vestby.kommune.no
mailto:nve@nve.no
mailto:suzana.akilah@moss.kommune.no
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Vestby kommune 
Kommuneplan 2019-2030 - Bestemmelser til 
arealdelen 
Vedtatt av kommunestyret 18.3.2019 (med innsigelser). 

 

§ 1 Krav om regulering (PBL § 11-9 nr. 1) 
I områder for bebyggelse og anlegg kan tiltak etter PBL § 20-1 pkt. a, b, d, g, k, l og 
m, for fritidsbebyggelse også h og j, ikke finne sted før området inngår i 
reguleringsplan. 

I områder for boligbebyggelse, offentlig- og privat tjenesteyting samt nærings-
bebyggelse er kravet unntatt for tiltak etter PBL § 20-4 pkt. a, c og e, samt § 20-5. 

I områder for fritidsbebyggelse er kravet unntatt for en ikke vesentlig utvidelse av 
eksisterende fritidsbebyggelse (maksimum 20 m2 BRA og maksimum 20 m2 BYA, og 
kun en gang). I områder merket A er kravet i tillegg unntatt for tiltak etter PBL § 20-1 
pkt. b samt utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse inntil tillatt bruksareal 
BRA=100 m2 for den enkelte tomt. 

 

§ 2 Boliger m.m. Tiltak unntatt fra reguleringskravet i § 1  
(PBL § 11-9 nr. 5) 
I områder for boligbebyggelse, offentlig- og privat tjenesteyting samt nærings-
bebyggelse, som ikke inngår i reguleringsplan, er prosent bebygd areal for den 
enkelte tomt %-BYA=30 % og tillatt bruksareal BRA=300 m2. Maksimal gesimshøyde 
er 6 meter og maksimal mønehøyde er 9 meter. 

 

§ 3 Fritidsbebyggelse. Tiltak unntatt fra reguleringskravet i § 1  
(PBL § 11-9 nr. 5) 
I områder for fritidsbebyggelse, som ikke inngår i reguleringsplan, er maksimal 
gesimshøyde 3 meter og maksimal mønehøyde 5 meter. Maksimal gesimshøyde ved 
flatt tak er 4 meter. Maksimal gesimshøyde ved pulttak er 4,5 meter. 

 

§ 4 Utbyggingsavtale (PBL §§ 11-9 nr. 2, 17-2 og 17-3) 
Utbyggingsavtaler kan benyttes i hele Vestby kommune. 

I de tilfeller der kommunen ønsker å stille krav om fortrinnsrett til å kjøpe til 
markedspris forutsettes utbyggingsavtaler inngått. 
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Reguleringsplan for IKEA 
Før utbygging av området som omfattes av reguleringsplan for IKEA (Delijordet) 
forutsettes det inngått en utbyggingsavtale hvor utbygger forplikter seg til å 
planlegge, gjennomføre og bekoste vei- og trafikkanlegg samt flytting av matjord.  
Matjorda skal flyttes til et nytt areal som ikke er dyrka eller dyrkbar mark i dag, for å gi 
et nytt areal med dyrka mark som kvalitetsmessig blir minst like bra som opprinnelig 
område. Det skal også utarbeides et miljøoppfølgingsprogram for å overvåke og evt. 
sette i verk tiltak for å få tilfredsstillende kvalitet på nydyrkingsområdet. 

 

§ 5 Opparbeidelse av offentlig vei (PBL § 11-9 nr. 4) 
Krav om opparbeidelse av offentlig vei etter PBL § 18-1 kan fravikes i de områder 
kommunen finner det formålstjenlig dersom tiltakshaver innbetaler sin andel av 
kostnadene til kommunalt veifond. Det forutsettes at tiltaket kan nås tilfredsstillende 
med eksisterende veianlegg og at tiltakshaver vederlagsfritt avgir grunn som er 
regulert til offentlig vei. 

 

§ 6 Leke- og uteoppholdsareal (PBL § 11-9 nr. 4, 5 og 8) 
Ved ny bebyggelse, bruksendring og hovedombygging i områder for sentrumsformål: 
• I en avstand på maksimum 100 meter trafikksikker gangavstand fra bolig skal det 

være en sandlekeplass på minimum 100 m² som er sikret for allmennheten. 
Lekeplassen skal opparbeides med egnet lekeutstyr, benk og bord.  

• Minste uteoppholdsareal MUA=30 m² pr. boenhet. Ikke overbygd del av terrasser 
og takterrasser skal regnes med i uteoppholdsarealet.  

Ved ny bebyggelse, bruksendring og hovedombygging til bolig i tettbebygd strøk og 
ved nye reguleringsplaner med formål bolig, utenfor areal for sentrumsformål: 
• I en avstand på maksimum 100 meter trafikksikker gangavstand fra bolig skal det 

være en sandlekeplass på minimum 150 m² som er sikret for allmennheten. 
Lekeplassen skal opparbeides med egnet lekeutstyr, benk og bord. 

• I en avstand på maksimum 200 meter trafikksikker gangavstand fra bolig skal det 
være en kvartalslekeplass på minimum 1.000 m² som er egnet til ballek, sykling 
og andre aktiviteter. Lekeplassen skal ligge inntil et naturområde. 

• I en avstand på maksimum 400 meter trafikksikker gangavstand fra bolig skal det 
være et større lekefelt på minimum 4.000 m². 

• Dersom et eller flere av kravene for leke- og oppholdsareal ikke lar seg løse, skal 
det være et minste uteoppholdsareal MUA=200 m2 pr. boenhet. I tillegg skal leke- 
og oppholdsareal etter kravene over, regulert for mindre enn 10 år siden 
opparbeides. 
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§ 7 Parkering (PBL § 11-9 nr. 3 og 5)  
Ved ny bebyggelse, bruksendring og hovedombygging gjelder følgende krav til 
parkering:  

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

 

Biloppstillingsplasser 

Absolutte krav til biloppstillingsplasser: 
Enebolig og tomannsbolig    2 plasser pr. boenhet 
Sekundærleilighet under 70 m2   1 plass pr. boenhet 
Konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse: 
1-2 rom      0,8 – 1 plass pr. boenhet* 
3 rom og større     1,5 – 2 plasser pr. boenhet * 
* I tillegg 0,2 plasser pr. boenhet til besøksparkering. 

Maksimumskrav til biloppstillingsplasser: 
Industri/lager      10 plasser pr. 1000 m2 BRA 
Hotell/overnattingssted    0,6 plasser pr. gjesterom 
Bevertningssted     0,2 plasser pr. sitteplass 
Barnehage      1,1 plasser pr. ansatt 
Familiebarnehage     1 plass pr. ansatt 
Kontor      1 plass/ 100 m2 BRA 
Forretning      1,7 plasser/ 100 m2 BRA 
Handel med plasskrevende varer   1,4 plasser/ 100 m2 BRA 
Barne- og ungdomsskole    0,7 plasser pr årsverk  
(inkludert gjesteparkering i forbindelse med levering og henting av barn) 
Videregående skole     0,3 plasser pr årsverk  

For områder omfattet av reguleringsplan for IKEA, reguleringsplan for Norwegian 
Outlet og områderegulering for Vestby sentrum med detaljreguleringer, gjelder 
parkeringsbestemmelser som fastsatt i reguleringsplan.  

Minst 20 % av biloppstillingsplassene skal ha lademulighet med egne elbilkontakter 
eller være forberedt for lademulighet (plass til egen strømkurs i sikringsskap og 
trekkerør fram til parkeringsplassen). Minst 40 % av elbilkontaktene skal kunne lades 
samtidig. 

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.  

I parkeringsanlegg skal minst 5 % av biloppstillingsplassene reserveres for 
bevegelseshemmede og plasseres enkelt og nært målpunkt. 

Parkeringsplasser skal utformes og plasseres som anbefalt i kapittel D.7 i Håndbok 
N100 Veg- og gateutforming fra Statens vegvesen 2017. Parkeringsanlegg på 
bakken skal opparbeides med vegetasjon mellom parkeringsrekkene. 
Parkeringsplasser skal kunne benyttes uavhengig av hverandre. Parkeringsrekker 
uten gjennomkjøring skal maksimum ha 6 plasser.  
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Garasje kan plasseres inntil 1,5 meter fra regulert veigrunn. I tillegg skal det være 
minst 5,0 meter utenfor regulert veigrunn rett foran garasjeporten. Bestemmelsen 
gjelder ikke langs riks- og fylkesveger.  

 

Frikjøp av parkeringsplasser 

Kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på 
fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av 
offentlige parkeringsanlegg. Beløp pr. manglende parkeringsplass i areal for 
sentrumsformål og innenfor reguleringsplanene IKEA (Delijordet), Son indre, Son 
havn nord og Kolåsveien/Båtbyggerveien skal være kr. 250.000,-. For resten av 
kommunen skal beløpet være kr. 50.000,- (jf. PBL § 28-7).  

 

Sykkelparkering 

Minimumskrav til sykkelparkeringsplasser:  
Bolig        2,5 plasser pr. bolig  

(4 plasser ved individuell parkering)  
Overnattingssted      2 plasser pr. 100 m2 BRA 
Restaurant       2 plasser pr. 10 seter  
Gatekjøkken       2 plasser pr. 10 årsverk  
Barnehage/familiebarnehage   1 plass pr. ansatt  
Skole        48 plasser pr. 10 årsverk  
Forretning/tjenesteyting ellers    2 plasser pr. 100 m2 BRA 
Kontor       3 plasser pr. 100 m2 BRA 
Industri/lager      1 plass pr. 100 m2 BRA 

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

 

§ 8 Avkjørsler (PBL §§ 11-9 nr. 3 og 11-10 nr. 4) 
Meget streng holdning (E6 og FV 151 Hobølveien): 
• Vegene skal i prinsippet være avkjørselsfrie. Dette gjelder også for 

driftsavkjørsler. 
• Nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler, tillates kun i samsvar 

med stadfestet reguleringsplan. 

Streng holdning (Alle andre fylkesveier enn første og tredje avsnitt): 
• Antall avkjørsler til vegen må være begrenset. Dette gjelder også for 

driftsavkjørsler. 
• Nye boligavkjørsler bør ikke tillates uten at det foreligger stadfestet 

reguleringsplan. Valg av avkjørselssted må vurderes med tanke på framtidig 
utviklingsmulighet. Gårdsbruks hovedavkjørsel bør likevel kunne tillates når den 
oppfyller de tekniske krav. 

• Utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør begrenses. Det bør være et visst 
antall brukere av avkjørselen fra før. 
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Mindre streng holdning (FV 6 fra Vestby pukkverk til kryss Garderveien/Topperveien 
og Nummestadveien): 
• Antall direkte avkjørsler til vegen må begrenses. Dette gjelder også for 

driftsavkjørsler. 
• Nye avkjørsler må primært tilknyttes eksisterende avkjørsler og plasseres med 

tanke på framtidig utviklingsmulighet. 
• Tillatelse til utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør normalt kunne 

innvilges. 

 

§ 9 Skilt og reklame (PBL § 11-9 nr. 5) 
Skilt og reklameinnretninger skal plasseres på veggflate og ingen del skal stikke over 
gesims. Henvisningsskilt til virksomhet kan tillates på frittstående stolpe. 
Virksomhetsskilt kan tillates på markise. Reklame kan kun tillates som en 
underordnet del av et virksomhetsskilt. 

Løsfotreklame og blinkende eller bevegelige skilt og reklameinnretninger tillates ikke. 
Inntil to flaggstenger for reklame kan tillates pr. bygg. Flaggstengene skal stå ved 
hovedinngangen og skal ikke være høyere enn mønehøyden på bygget. 

For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt eller skilt på markise og ett 
veggskilt. Antallet skilt kan økes dersom virksomheten disponerer flere fasader mot 
gate. Skilt for forskjellige virksomheter i samme bygg skal samles i en oppslagstavle 
som kan tillates plassert frittstående. Virksomheter med egen inngang kan isteden ha 
skilt plassert ved sin inngang. Det tillates ikke virksomhetsskilt eller henvisningsskilt 
på annet bygg enn der virksomheten holder til. 

Skilt kan dekke inntil 1/4-del av bygningens fasadelengde, begrenset til 4 m eller en 
rimelig del av fasaden som virksomheten disponerer. Uthengskilt skal ikke ha større 
bredde enn 1 m og monteres slik at underkant er minst 2,5 meter over trafikkareal. 
Lyskasser skal utformes med lukket front slik at bare teksten eller symbolene vises, 
og skal ikke ha blendende lys. Skjermer skal ikke ha blendende lys og skal ikke 
benyttes til blinkende eller skiftende reklame.  I landbruks-, natur- og friluftsområder, 
bevaringsområder, samt i og inn mot områder for boligbebyggelse tillates ikke 
lysreklame. 

I landbruks-, natur- og friluftsområder og områder regulert til bevaring skal skilt og 
reklameinnretninger ha en maksimal størrelse på 0,6 m² og skal være tilpasset 
bygget. I bevaringsstrøk kan dette medføre at tillatt skiltstørrelse vil være mindre enn 
0,6 m². 

I områder for fritidsbebyggelse tillates ikke skilt og reklame. 

 

§ 10 Byggegrense langs E6 (PBL § 11-9 nr. 5) 
Det tillates ikke utført tiltak nærmere E6 enn 100 meter målt fra senterlinje nærmeste 
kjørebane. Forbudet gjelder ikke innenfor reguleringsplanene Vestby hyttepark, Rød 
veiserviceanlegg, Verpet, Verpet nord og Deli skog. 
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§ 11 Byggeforbud i strandsonen og langs vassdrag  
(PBL § 11-9 nr. 5 og 6) 
Fra forbudsgrense sjø og ut i sjøen og innenfor hensynssone naturmiljø (langs 
vassdrag) tillates det ikke utført tiltak. Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av 
plan- og bygningsloven, også midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg, 
herunder flytebrygger, husbåter, bøyer, båtopplag, anleggsbrakker, campingvogner 
og lignende. 

Sonen med kantvegetasjon på 8 meter mot vassdrag i landbruks-, natur- og frilufts-
områder skal bevares (jf. vannressursloven § 11).  

Forbudene gjelder ikke tiltak for allmennhetens frie utøvelse av friluftsliv, tiltak i 
samsvar med regulerte småbåthavner i sjø og friluftsområder/badeplasser, mindre 
vesentlige fasadeendringer (jf. PBL § 20-5 bokstav f.), fradeling ved innløsning av 
bebygd festetomt etter tomtefesteloven, hogst for å sikre nødvendig adkomst til 
vassdrag, anlegg for navigasjonsmessig bruk, samt teknisk infrastruktur for vann- og 
avløpsanlegg. Tiltakene må ikke være til skade for viktige eller svært viktige 
friluftsområder eller viktige eller svært viktige områder for naturmangfold. 

 

§ 12 Støy (PBL § 11-9 nr. 6)  
Grenseverdiene for utendørs støy i tabell 3 i retningslinjen T-1442/2016 Behandling 
av støy i arealplanlegging skal gjelde ved ny bebyggelse, bruksendring og 
hovedombygging. Når støyen kommer fra flere kilder kan grenseverdiene økes med 
inntil 3 dB. Om nødvendig skal avbøtende tiltak gjennomføres. 

Støy fra tekniske installasjoner og næringsvirksomhet i form av varelevering, 
musikkaktiviteter og lignende, skal for berørte boliger tilfredsstille kravene som stilles 
til støy fra tekniske installasjoner i Norsk standard NS 8175, tabell 4 klasse C. 

Støygrensene i tabell 4 i retningslinjen T-1442/2016 Behandling av støy i 
arealplanlegging for støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal gjelde for driftstid 
mindre enn 6 uker. Det skal foretas en skjerping av støygrensene ved lengre driftstid 
som vist i tabell 5. 

 

§ 13 Krav til reguleringsplan (PBL § 11-9 nr. 8) 
Ved regulering skal det som grunnlag for reguleringsbestemmelser utarbeides: 

• En overvannsplan som viser hvordan overvann skal håndteres i samsvar med 
kravene i § 18. 

• En massehåndteringsplan som viser reduksjon, gjenbruk, gjenvinning og 
eventuell annen nødvendig håndtering av overskuddsmasse. 

• En matjordplan som viser hvordan matjordlaget skal flyttes slik at det fortsatt kan 
benyttes til matproduksjon og en miljøoppfølgingsplan for å sikre kvalitet på 
gjennomføringen.  

• En kartlegging av kvikkleireskredfare samt dokumentasjon på geotekniske 
undersøkelser der det kan være risiko for kvikkleire.  
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Bruksendringer fra fritidsboliger til helårsboliger og nybygging av boliger innenfor 
område Kolås skal ikke skje før gang- og sykkelveg er på plass til skole og Son 
sentrum. 

Innenfor område Alicenborg kan det i detaljregulering ikke oppføres mer enn 35 
boliger. 

Innenfor område for idrettsanlegg på Deli kan det i detaljregulering tillates hotell, som 
en del av idrettsanlegget/ i tilknytning til idrettsanlegget. Innenfor området avsatt til 
offentlig/privat tjenesteyting på Deli tillates kun Vennebyen. 

 

§ 14 Landbruks-, natur- og friluftsområder  
(PBL §§ 11-9 nr. 6 og 11-11 nr. 1 og 2) 
Tiltak skal plasseres slik at de ikke forringer dyrket eller dyrkbar mark, passer best 
mulig inn i kulturlandskap og bygningsmiljø, ikke hindrer allmenn ferdsel og ikke 
skader viktige områder for naturmangfold. Teknisk infrastruktur for vann og avløp 
tillates i samsvar med lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg samt 
stikkledninger for vann og avløp som knyttes til offentlig anlegg. 

På ubebygde tomter som ikke er landbrukseiendom tillates det ikke utført tiltak. 
Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige 
bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder anleggsbrakker, campingvogner, 
båtopplag og lignende. 

På eiendom med eksisterende boligbebyggelse tillates tiltak for boliger med 
tilhørende anlegg. Deling av eiendom og oppdeling av bolig til flere bruksenheter 
tillates ikke. For den enkelte tomt er tillatt prosent bebygd areal %-BYA=30 % og 
tillatt bruksareal BRA=500 m2. Maksimal gesimshøyde er 6 meter og maksimal 
mønehøyde er 9 meter. 

På eiendom med eksisterende fritidsbebyggelse tillates kun en ikke vesentlig 
utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse (maksimum 20 m2 og kun en gang). 
Mindre fasadeendringer samt teknisk infrastruktur for vann og avløp tillates. 
Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder anleggsbrakker, 
campingvogner, båtopplag og lignende, tillates ikke. For den enkelte tomt er tillatt 
bruksareal BRA=100 m2. Maksimal gesimshøyde er 3 meter og maksimal 
mønehøyde er 5 meter. Maksimal gesimshøyde ved flatt tak er 4 meter. Maksimal 
gesimshøyde ved pulttak er 4,5 meter. 

 

§ 15 Beregningsregler 
Der det i disse bestemmelsene til kommuneplan benyttes gesimshøyde skal arker og 
takoppløft med en bredde mindre enn 1/3 av hver takflate ikke regnes inn i 
gesimshøyden. 

Der det i disse bestemmelsene til kommuneplan benyttes bruksareal (BRA) skal det 
ikke medregnes der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå er 
mindre enn 0,5 meter. Det 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 %. 
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§ 16 Kulturminner (PBL § 11-9 nr. 6 og 7) 
Kulturlandskap, bevaringsverdige bygg og bevaringsområder (Son, Hvitsten og 
Hølen) er konkret definert i kommunedelplan for kulturminner. 

I kulturlandskap med stor eller svært stor verdi: 
• Hovedtrekkene i kulturlandskap skal bevares.  
• Tiltak som forringer verdiene og hindrer bevaring av historiske trekk i landskap og 

bebyggelse, som for eksempel endring av terrengform, tunformasjoner og 
historiske veifar er ikke tillatt.  

• Bruer, bekkedrag og åkerholmer, samt eldre kulturmarkstyper som havnehager, 
eikelunder, artsrike kanter, spredte grove edelløvtrær, hagemark og 
hagemarkskog med steingjerder og rydningsrøyser, skal bevares. Karakteristisk 
vegetasjon rundt kirkestedene skal opprettholdes. 

• I bevaringsområder og eiendommer med bevaringsverdig bebyggelse for øvrig: 
• Bygningenes og strøkets karakteristiske preg skal videreføres. Dette gjelder også 

elementer som gater, veier, belegg, gjerder, skilt, støyskjermer, pryd- og 
nyttehager og større edelløvtrær med brysthøydediameter over 20 cm.  

• Alle nye tiltak skal gis en plassering og utforming som samsvarer med de 
eksisterende bygningenes og områdets karakteristiske trekk som utforming, 
volum, materialbruk, fargesetting og plassering på tomten. Planering og større 
områder med belegningsstein og asfalt skal unngås.  

Eiendommer med bevaringsverdig bebyggelse: 
• Tiltak skal være i tråd med kommunens byggeskikkveileder Ladestedene Son, 

Hvitsten og Hølen. Dette gjelder også eiendommer utenfor ladestedene.  
• Tilbakeføring av bygninger og anlegg kan tillates dersom dette gjøres med 

utgangspunkt i historisk dokumentasjon og er i tråd med byggeskikkveilederen. 

I bevaringsområder for svært viktige strøk og bevaringsverdig bebyggelse med 
verneverdi 1 (svært stor) skal alle bygg bevares og tillates ikke revet. I disse 
områdene tillates ikke noen utvendige tiltak uten at de inngår i en ny 
detaljreguleringsplan. Vanlig skjøtsel og vedlikehold, samt nødvendig 
restaureringsarbeid for å hindre tap av kulturminnet, krever ikke regulering. 

For bevaringsverdig bebyggelse med verneverdi 2 (stor) og 3 (middels) innenfor 
bevaringsområdene tillates ingen typer nybygg, tilbygg eller påbygg over 12 m2 BRA 
eller riving før eiendommen inngår i ny reguleringsplan. Mindre tiltak under 12 m2 
BRA etter PBL § 20-5 som er i samsvar med gjeldende reguleringsplan tillates. 

For bevaringsverdig bebyggelse utenfor bevaringsområdene med verneverdi 2 (stor) 
skal bebyggelsen, inkludert uthus, skjul, garasjer og andre mindre bygg på 
eiendommen bevares. Nybygg, tilbygg og påbygg kan tillates. 

For bevaringsverdig bebyggelse utenfor bevaringsområdene med verneverdi 3 
(middels) skal bebyggelsen, inkludert uthus, skjul, garasjer og andre mindre bygg på 
eiendommen søkes bevart. Nybygg, tilbygg og påbygg kan tillates. 

 

§ 17 Vannforsyning og avløp (PBL §§ 11-9 nr. 3 og 30-6) 
Plan- og bygningslovens bestemmelser i § 27-1 andre til fjerde ledd og § 27-2 andre 
til fjerde ledd gjelder også for fritidsbebyggelse. 
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§ 18 Overvann (PBL § 11-9 nr. 3) 
Det skal etableres overvannsløsninger slik at avrenningen fra områdene ikke 
overstiger 15 l/s*ha avrenning og at inntil 25 års avrenning blir fordrøyd. For 
flomvannsføring ut over dette skal det sikres trygge flomveier innenfor planområdet. 
Overvannet fra tette flater skal renses for forurensede stoffer. 

 

§ 19 Havnivåstigning og stormflo (PBL §11-9 nr. 5) 
Ny bebyggelse med oppholds-, arbeids- eller publikumsrom skal ikke ha overkant 
gulv lavere enn kote +2,5 moh. uten at det etableres tilstrekkelige avbøtende tiltak 
mot fare eller skade. Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke 
ha overkant gulv lavere enn kote +3,5. 

Ny teknisk infrastruktur som ikke bør stå under vann skal ikke etableres lavere enn 
kote +2,5 moh. 

 

§ 20 Høyspenningsanlegg (PBL § 11-8 nr. 3 bokstav a) 
Innenfor hensynssonen for høyspenningsanlegg er bruken av arealene begrenset i 
henhold til el-tilsynsloven. 

 

§ 21 Naturmangfold (PBL § 11-9 nr. 6) 
Innenfor byggeområder for bolig, byggeområder for fritidsbebyggelse og landbruks-, 
natur- og friluftsområder for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse, skal 
eiketrær med en diameter over 40 cm eller omkrets over 125 cm bevares. Det tillates 
ikke tiltak nærmere dryppsonen til treet enn 1,0 meter. 

 

§ 22 Hensynssone sikring (PBL § 11-8 nr. 3 bokstav a) 
Innenfor hensynssone for sikring – byggeforbud rundt bane (H130) er det ikke tillatt 
med tiltak som medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, 
tunneldriving, fundamentering og påføring av tilleggslaster, eller som på anen måte 
kan skade tunnelanlegget, uten spesiell tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. 

 
Mer informasjon på kommunens hjemmeside.  

https://www.vestby.kommune.no/vedtatt-kommuneplan.82321.no.html
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Vestby kommune 
Prioriterte planoppgaver 2020-2023 
Vedtatt av kommunestyret 9.12.2019 

 

Kommunestyret 9.12.2019 2020 2021 2022 2023   Merknader/Status 
1 Mindre planarbeid 600 700 700 700   Klager, mindre endringer m.m 
1 ME Hølen skole 100         Endre vedtatt mindre endring 
1 Opphev/juster gamle planer 100 100 100 100     
1 Nye planforslag 300 800 1800 3800   Planer vi ikke har oversikt over i dag 
1 Kommunal planstrategi 50       K   
1 Begrenset endring k-plan 100 100     K IKEA-jordet + Nytt kryss næringspark x E6 
1 Ringvei Vestby   100 100   K Utrede muligheter til neste k-plan-rullering 
1 Vestby sentrum oppfølging 1000 1000 1000 1000 P Gjennomføring - Kjerneteam sentrum 
1 S6 Kulturkvartalet 300       K m/Rådhusparken 
1 B3/4 Gartnerikvartalet 250       P   
1 B5 Rektorhagen 350       P Forventer planforslag okt 2019 
1 S5 Hersleth 200 200     P   
1 S11 Grønnsakshandleren 100 300     P   
1 S12 JI bygg   100 300   P Usikker framdrift 
1 S24/BT1 Nordby gård 100 300     P Sentrum/bolig/eldre 
1 S1/S13 BaneNOR   100 300   P Usikker framdrift 
1 S8       100 P Eier: Vestby kommune 
1 S7/S9 200       P Forventer planforslag okt 2019 
1 Ny vei ASKO - Sole skog 300       K Ekstern bistand  
1 Osloveien x Garderveien 300       K Ekstern bistand, 

Nordbyveien/søppelterminal 
1 B6 Asola-bygget 100 300     P Fase 2, ønsker rask oppstart 
1 S14 Grøstad utvikling AS 100 300     P Fase 2, ønsker rask oppstart 
1 B1 Sentrumsveien   100 300   P Fase 2. Usikker framdrift 
1 S19  100 300     P Fase 2. Usikker framdrift 
1 Vestby småhusbebyggelse 400 300     K Sole, Grøstad m. fl.  
1 Vestby nord skole/barnehage   300 300   K Ekstern bistand 
1 Ny barnehage Sole     250 250 K Ekstern bistand 
1 S20 Hotelltomta     100 300 P Tidligere hvis Dehli idrettsanlegg ikke 

kommer 
1 Dehli idrettsanlegg 100 200 200   P Innsigelse kommuneplan 
1 Nye Vestby næringsområde   100 300   K Innsigelse kommuneplan. Ekstern bistand 
1 Ny hovedvanntilførsel fra Moss 200 200     K Ekstern bistand 
1 Brannstasjon Såner 50         Innsigelse NVE. Avventer revidert plan 
1 Gangvei Hobølvei 50         Avventer avgjørelse brannstasjon Såner 
1 Gangvei Berg - Pepperstad 150       K Ekstern bistand 
1 Næringsområde nord for ASKO 100 300     P   
1 Terminal Vestby næringspark 100 300     P   
1 Ørajordet 150       P Usikker framdrift 
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1 Kolås 450       K Områderegulering 
1 Saltbuveien 150       P   
1 Skogly Kolås 150       P Frist off. ettersyn 18.10.2019 
2 Sykkelstrategi 250 250 250 250 K Revisjon 2020 + oppfølgingsprosjekt 
2 Klima- og energiplan 150 150     K Revisjon. Kst vedtak 12.2.2018 
2 Plan for ladeinfrastruktur     100 100 K   
2 Store Brevik 150       K Områderegulering 
2 Pepperstad      300 200 K Områderegulering 
2 Hvitsten   100 400   K Ekstern bistand 
2 Hølen bevaringsområde   200 300   K Ekstern bistand 
2 Son sentrum 200 300     K Ekstern bistand 
2 Son ytre     200 300 K Ekstern bistand 
2 Hydrogenstasjon Vestby nord     50 200 K Usikker framdrift 
2 Vestby næringsområde 150 150     K Oppdatering av gamle planer 
2 NIVA Solbergstrand 100       P Frist off. ettersyn 7.11.2019 
2 Gml. Pepperstad barnehage     150 50 K Omregulering til boliger 
2 Vestby hyttepark 200 50     P Oppstartmøte gjennomført 
2 Eika friområde     100 150 K Omregulering fra barnehage 
2 Sole Skog B12 og 13 100       P Frist off. ettersyn 10.10.2019 
2 Massedeponier 50 200 200 200 P Områder avsatt i kommuneplan 
2 Helgmyren, Hobølveien 150       P Massedeponi 
2 Vestby Mølle 100 200     P Flytting til Drøbakveien 
2 Såner ungdomsskole   50 200   P Usikker framdrift 
3 Kyststien v/ OBOS-stranda   200 150   K   
3 Alicenborg   150 150   P Krav om regulering før bygging 
3 Gangvei Vålerveien       150 K   
3 Pepperstad skog 6/205       100 P Framdrift ? 
3 Det norske møbelsenteret     100 150 K Vedtak kommunedelplan 
3 Nordlysveien     100 150 K Vedtak kommunedelplan 
3 Arnestranda       100 K   
3 Maritangen       150 K Friområde Laksa 

Timer i alt 8300 8500 8500 8500     

Status (Ingen prioritering innen 
gruppene):         

P = Private reguleringsplaner 

1 Planer med høyeste prioritet           K = Kommunale reguleringsplaner 

2 Viktige planer             

3 Planer som ikke har samme krav til framdrift       Kun timer for planavdelingens arbeid 
 



41 

 

Vestby kommune 
Boligreserver og forventet utbyggingstakt 
Vedtatt av kommunestyret 9.12.2019 

I handlingsprogrammet 2020-2023 er det utarbeidet en befolkningsframskriving. 
Denne oversikten ligger som et grunnlag for befolkningsframskrivingen: 
 

Skolekrets Boligfelt Utbygger status* Ant. Planlagt bygd 2019-2023 Sum Bygges 

     19 20 21 22 23 19-23 24-49 

 Pepperstad Block Watn R/E/S 324 25 25 25 25 24 124 200 
Bjørlien Pepperstad F  6 0 6 0 0 0 6 0 

 Hvitsten Fortetting R/E 34 2 2 2 2 2 10 24 

 SUM   364 27 33 27 27 26 140 224 

 Sentrum Knutepunktfort. 4592 0 0 86 100 215 401 4191 
Vestby Sentrum Randsonefort. 150 0 0 0 0 0 0 150 

 Sentrum Såner Inves R/B 770 25 45 40 40 40 190 580 

 Sentrum Vestbyhagen 180 0 0 0 20 40 60 120 

 SUM   5692 25 45 126 160 295 651 5041 
Garder Generelt Fortetting R/E 0 0 0 0 0 0 0 0 

 SUM   0 0 0 0 0 0 0 0 
Hølen Molvika Nytt felt R/E 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Fortetting   30 2 2 2 2 2 10 20 

 SUM   30 2 2 2 2 2 10 20 
Brevik Store Brevi OBOS/MG R/E/S 75 0 15 20 20 20 75 0 

 Sø. Brevik Fortetting  70 2 2 2 2 2 10 60 

 SUM   145 2 17 22 22 22 85 60 

 Alisenborg Dag Gjersø R/E/B 40 0 0 15 15 10 40 0 

 Labo/nytt f Fortetting R/E 29 2 2 8 8 2 22 7 
Son Skoglundås Nytt felt R/S/E 100  0 0 0 10 10 90 

 Kolås Fortetting K/S/E 139 0 0 0 6 6 12 127 

 Solhøy om Nytt felt R/S 88  0 0 0 0 0 88 

 Ørajordet   15 0 0 0 0 5 5 10 

 SUM   411 2 2 23 29 33 89 322 

 Grand total  6642 58 99 200 240 378 975 5667 

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

Denne oversikten viser et anslag på utbyggingen i sentrum de nærmeste årene: 
Grunneier Felt Fase 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SUM 
Gunvald Andersen B3 og B4 1   50 80 80 90 100     400 
Gunvald Andersen S24 1     20 40 20 40    120 
Gunvald Andersen BT1 2    20 50 80 80 70    300 
Solon B5 1    50 50 60 60 60 60 60  400 
Solon S9 1  36          36 
JI bygg S12 1    50 50 50 50     200 
JI bygg S19 2     50 50 50 50 50 50  300 
JI bygg S3 og S4 1  50 50         100 
Hersleth S5 1    15 15       30 
Støttumvn. 7 AS B6 2     50 60 60 60 60 60 50 400 
SUM   0 86 100 215 365 430 420 280 170 170 50 2286 
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Vestby kommune 
Gebyr for private planer 
Vedtatt av kommunestyret 9.12.2019, gjelder fra 1.1.2020 

 

2-1 Reguleringsplan 

Det betales gebyr etter planområdets størrelse etter følgende satser: 
0 til og med 3.000 m²       59.400 
over 3.001 til og med 6.000 m²      80.500 
over 6.001 til og med 10.000 m²      98.600 
over 10.001 til og med 20.000 m²    144.100 
tillegg for hver påbegynt 10.000 m² over 20.000 m²   13.800 

Det skal i tillegg betales gebyr for det bruksareal (BRA) som planen gir mulighet for 
både ved nybygging og for bruksendring av eksisterende bygg. Bruksareal under 
terreng skal medregnes. 

0 til og med 1.000 m²       38.100 
1.001 til og med 3.000 m²       65.700 
3.001 til og med 5.000 m²     109.200 
5.001 til og med 10.000 m²    140.900 
10.001 til og med 20.000 m²    163.200 
20.001 til og med 30.000 m²    184.400 
30.001 til og med 40.000 m²    206.700 
40.001 til og med 50.000 m²    228.900 
50.001 til og med 70.000 m²    239.500 
Over 70.000 m²      250.100 

For behandling av endret planforslag betales et tilleggsgebyr på 25 % av satsene i 
første og andre ledd. Tilleggsgebyr betales ikke dersom endringen er fremmet for å 
imøtekomme merknader eller klager. 

Det skal ikke beregnes gebyr for areal hvor bygg og anlegg ikke tillates oppført 
innenfor landbruks- natur- og friluftsområder og bruk og vern av sjø og vassdrag, 
samt områder på golfbaner uten bebyggelse. Det skal heller ikke beregnes gebyr for 
areal med Hensynssone – Bevaring kulturmiljø, for areal til offentlige formål som ikke 
kreves utbygget sammen med resten av reguleringsplanen og for areal til 
grøntstruktur som offentlig formål. 

For behandling av flere alternative planforslag betales et tilleggsgebyr på 25 % av 
satsene i første og andre ledd for hvert ekstra planforslag.  

Ved endring eller utvidelser av planer skal det ikke beregnes gebyr for områder 
kommunen ønsker å ta med i reguleringsplanen i tillegg til forslagsstillers 
ønsker/behov. Hensikten er å få oppdaterte planer med et naturlig geografisk 
omfang. 
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2-2 Mindre planarbeid 

For søknad om mindre endring, uten endring av kart, som etter maksimum ett 
forhåndsmøte leveres komplett med bearbeidede merknader fra berørte, betales 
gebyr på kr. 12.700. 

Dersom den mindre endringen er mer komplisert slik at det er behov for flere møter 
eller at forslaget endres fra forslagstiller i prosessen, betales et gebyr på kr. 33.900,-.  

Dersom kart må endres betales et tillegg på kr. 6.400,-.  

Dersom kommunen må høre berørte betales et tillegg på kr. 6.400,-. 

 

2-3 Konsekvensutredning 

For planer som skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning betales et 
tillegg som tilsvarer 50 % av beregnet gebyr etter 2-1. 

 

2-4 Planinitiativ 

For behandling av planinitiativ, eventuelt avholdelse av oppstartsmøte og eventuelt 
forhåndsforeleggelse for plan- og miljøutvalget betales gebyr på kroner 25.000,- 

 

2-5 Utbyggingsavtale 

Gebyr for kommunens arbeid med utarbeidelse av utbyggingsavtale, kr. 20.000,- 

 

 

Les hele gebyrregulativ på kommunens hjemmeside. 

 

  

http://www.vestby.kommune.no/gebyr-planbygggeodata.82586.no.html
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Vestby kommune 
Fylkesmannens forventningsbrev 2019 
Brev fra fylkesmannen 14.11.2019 

 

Slik innleder fylkesmannen sitt forventningsbrev: 

Vi viser til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2019, datert 
15.3.2019. Fylkesmannen i Oslo og Viken vil, som varslet der, utdype hva 
kommunene bør prioritere å følge opp i sin arealplanlegging. Forventningsbrevene er 
ment å utfylle hverandre. Fylkesmannen har allerede signalisert at klima, samordnet 
areal- og transportplanlegging, massehåndtering, boligsosialt arbeid og jordvern vil 
være høyt prioritert. 

Forventningsbrevet har slike avsnitt: 
Bærekraftig arealutvikling 
Folkehelse og boligsosiale hensyn 
Samfunnssikkerhet 
Klimatilpassing og naturbaserte løsninger 
Snøhåndtering 
Jordvern og økt matproduksjon 
Strandsone, vassdrag og vannkvalitet 
Fjellområder 
Naturmangfold og sammenhengende blågrønne strukturer 
Masseforvaltning 
Digitalisering og effektivisering 
Samordning og interesseavveining 
Fylkesmannens rolle 
 
Les hele forventningsbrevet med vedlegg og eventuelle oppdateringer her: 

Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene 

  

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
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Vestby kommune 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 
Vedtatt ved kongelig resolusjon 14.5.2019 

 

Hvert fjerde år vedtar regjeringen forventninger til areal- og samfunnsplanleggingen i 
kommuner og fylkeskommuner de neste årene. De nasjonale forventningene skal 
følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og 
planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.  

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sammenfatter forventningene 
slik: 

Regjeringen vil formidle den nasjonale prioriterte politikken på en tydelig måte, slik at 
planleggingen i fylkeskommuner og kommuner kan skje effektivt og til beste for 
innbyggerne i hele landet. Samtidig styrker regjeringen det lokale selvstyret i 
planleggingen. Det betyr at fylkeskommunene og kommunene får økt ansvar for å 
sikre nasjonale og viktige regionale interesser. Regjeringen ønsker at regional og 
lokal samfunns- og arealplanlegging skal være basert på åpen dialog mellom alle 
parter, der også staten deltar. Et viktig skritt på veien er de nasjonale forventningene. 

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse 
utfordringene. Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. 
Planlegging er et v deres viktigste verktøy 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal 
være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i 
Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- 
og arealplanleggingen. 

Les hele forventningsbrevet: 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (pdf) 

 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
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Vestby kommune 
Diverse veiledning 
Oppdatert sist 2.1.2020 

 

Veileder – Private reguleringsplaner i Vestby (word + pdf) 

Plan- og bygningsloven 

Regjeringens planside 

Regjeringens plankartside 

H-2300 Grad av utnytting 

 

Begrep 

Forslagstiller – Fagpersonen som er ansvarlig for, utarbeider og sender inn privat 
forslag til reguleringsplan (arkitekt, ingeniør e. l. med nødvendig fagkompetanse). 

Tiltakshaver – Ansvarlig for prosjektet, kontaktperson for evt. utbyggingsavtale, 
mottaker for krav om gebyr) 

 

Privat fellesområde 

Områder som er regulert til fellesareal skal eies i fellesskap av de eiendommer som 
er angitt i reguleringsbestemmelsene. Eiendommer kan eies i fellesskap på tre 
forskjellige måter: 

Ved personlig sameie er eierforholdet er knyttet opp til angitte personer eller 
organisasjoner. Hver andel er fritt omsettelig. Det er ingen knytning mellom en 
regulert hovedeiendom og et fellesområde eiet på denne måten. Denne formen for 
sameie skal ikke benyttes for areal regulert som fellesområde. 

Ved realsameie er eierforholdet knyttet direkte opp til en annen eiendom og kan 
derfor ikke omsettes fritt. Selges hovedeiendommen, følger andelen i realsameie 
automatisk med. Flere forhold kan gjøre denne eierformen komplisert, særlig hvis 
mange eiendommer er involvert. Blant annet vil pengeheftelser på 
hovedeiendommen også omfatte fellesområdet. For noen få eiendommer kan 
realsameie fungere greit, men advokat bør benyttes ved inngåelse. 

Det er også mulig å opprette et vel eller veilag som blir stående som hjemmelshaver 
for fellesområdet. Det må da være pliktig medlemskap for alle som blir berørt.  

Dersom eierne blir enige seg imellom om en rett til adkomst, kan det søkes om en 
mindre endring av reguleringsplanen. Dispensasjon skal kun gis når det er snakk om 
en midlertidig løsning. En varige løsningen må tinglyses på de berørte eiendommer. I 
kommunens vurdering av mindre endring, må det også sees på andre forhold som 
utnyttelse, adkomstpunkt m.m.  

  

https://www.vestby.kommune.no/arealplaner.433355-77268.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/id1317/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/id2361154/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf
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Vestby kommune 
Kontaktinformasjon 
Oppdatert sist 2.1.2020 

 

Vestby kommune 
Telefon: 64 98 01 00 
Faks: 64 98 01 01 

post@vestby.kommune.no 

Organisasjonsnummer: 943485437 

Kommunenummer: 3019 

 

Besøksadresse: 
Vestby rådhus 
Rådhusgata 1 
1540 Vestby  

 

Postadresse: 
Vestby kommune 
Postboks 144 
1541 Vestby  

 

Vestby.kommune.no 

 

Vestby kommune på Facebook 

 

  

mailto:post@vestby.kommune.no
http://www.vestby.kommune.no/
https://www.facebook.com/Vestby-kommune-130438886970917/?fref=ts
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