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Plan- og miljøutvalgets behandling 22.04.2020: 
 
Repr. John A. Ødbehr (H) fremmet følgende forslag: 
 
Forslag til detaljregulering for S6 Kulturkvartalet med reguleringskart og bestemmelser 
datert 14.03.2020 og planbeskrivelse datert 20.06.2019 sendes  
tilbake til utbygger. 
 
Repr. Bente Andersen (Ap) ba om gruppemøte. 
 
Votering: 
Repr. John A. Ødbehrs forslag fikk 2 stemmer og falt (H og MDG). 
Rådmannens innstilling fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets vedtak 22.04.2020: 
Forslag til detaljregulering for S6 Kulturkvartalet med reguleringskart og bestemmelser 
datert 14.03.2020 og planbeskrivelse datert 20.06.2019 legges ut til nytt offentlig 
ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
 
 
 
 
 
Saksutskriften bekreftes 
Vestby, 23.april 2020 
 
 
 
Elin Tokerød 
Formannskapssekretær  
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Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til detaljregulering for S6 Kulturkvartalet med reguleringskart og bestemmelser 
datert 14.03.2020 og planbeskrivelse datert 20.06.2019 legges ut til nytt offentlig 
ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
 

 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Planbeskrivelse 
Vedlegg 2 - plankart 
Vedlegg 3 - Bestemmelser 
Vedlegg 4 - ROS-analyse 
Vedlegg 5 - Innvendig Plan 
Vedlegg 6 - Snitt-tegninger 
Vedlegg 7 - Sol- og skyggeanalyse 
Vedlegg 8 - Inspirasjonsbilder og plan 
Vedlegg 9 – Estetisk redgjørelse for utearealene 
Vedlegg 10 - Evalueringsrapport  - parallelloppdrag Vestby sentrum 
Vedlegg 11 - Fagnotat Støyvurdering 
Vedlegg 12 - Fagnotat parkering 
Vedlegg 13 - Fagnotat overvannshåndtering 
Vedlegg 14 - Fagnotat massehåndtering 
Vedlegg 15 - Fagnotat vei og brannbil 
Vedlegg 16 - Saksfremlegg tidligere behandling. 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn 
Detaljreguleringen for Kulturkvartalet ble 1. gangsbehandlet i plan- og miljøutvalget 
20.06.2019 (Vedlegg 16). Planen lå deretter ute til offentlig ettersyn i perioden 
01.07.2019 – 13.09.2019. 
 
Kulturkvartalet har en pågående samspillsentreprise som ledes av resultatområde 
eiendom og en politisk styringsgruppe. Etter offentlig ettersyn er det gjennomført et 
skisseprosjekt (fase 1). Dette skisseprosjektet går ut over rammene i sentrumsplanen 
(områdereguleringen for Vestby sentrum) og forslaget til detaljregulering som har ligget 
ute til offentlig ettersyn. Det gjelder blant annet endringer av bygningsvolum, høyder, 
varelevering, adkomst m.m. 
 
Neste fase i byggeprosjektet er et forprosjekt av valgte alternativ (fase 2). Dette 
forprosjektet vil danne grunnlaget for videre detaljprosjektering og bygging (fase 3). 
 
Beskrivelse av nytt planforslag 
Endringer i forhold til planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn: 
 
Utnyttelse og høyder: 
I planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn ble det vist to områder for kulturhus med 
en gang- og sykkelveg imellom. Utnyttelsen på disse to områdene var satt til 232 %-
BRA for det ene og 283 %-BRA for den andre. Dette åpnet for to bygninger på inntil 
7175 m² med mulighet for en innvendig overgang mellom byggene.   
 
I det nye planforslaget er det tatt utgangspunkt i et sammenhengende bygg med en 
utnyttelse på 300 %-BRA. Dette åpner for ett bygg på inntil 8110 m², som er en økning 
på 935 m². Som et resultat av det sammenhengende bygget, har gang- og 
sykkelveiforbindelsen mellom øst og vest blitt fjernet. 
 

                    
             Bilde 1/2:  Nytt planforslag.                                        Gammelt planforslag. 

 
 
Det nye planforslaget legger opp til et høyere bygg. Høydebestemmelsene har økt fra 
12 – 19,5 meter til 17 – 22 meter. Dette er en økning på 2,5 meter for den nordlige 
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delen, og 5 meter på den sørlige delen. Sentrumsplanen legger opp til at 
maksimumshøydene i disse områdene skal være 11-17 meter. 
 
Bestemmelser - rekkefølgekrav: 
I de nye bestemmelsene er alle rekkefølgekravene foreslått fjernet. Det er ingen krav 
om opparbeidelse av infrastruktur, torgarealer, adkomst til Rema-bygget osv., før det 
blir gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.  
 
Disse temaene vil bli tatt opp igjen under «Vurdering av andre forhold» senere i 
saksfremlegget. 
 
Vurdering av merknader fra offentlig ettersyn 
Det ble mottatt 6 merknader: 
1. Akershus fylkeskommune 
2. Statens vegvesen 
3. Fylkesmannen i Oslo og Viken 
4. Miljørettet helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune 
5. Vestby eldreråd 
6. Flemming Holm 
 

1. Akershus fylkeskommune (AFK) 
Fylkesrådmannen viser til Statens vegvesen sin uttalelse i saken. Området er tidligere 
avklart i forhold til funnpotensiale for automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen 
påpeker at planforslaget har høyere gesimshøyde ut mot Rådhusparken enn 
sentrumsplanen tillater. Det bes om å vurdere om hensynet til Rådhuset er godt nok 
ivaretatt i planforslaget. Rådhuset bør fortsatt ha en fremtredende posisjon i sentrum. 
 
Rådmannens vurdering 
Planforslaget foreslår en høyere gesimshøyde enn områdeplanen tillater. 
Områdeplanen tillater en høyde på 11 – 17 meter. Planforslaget åpner for en høyde på 
22 meter nærmest rådhusparken og en høyde på 17 meter ved Sentrumsveien.  
 
På grunn av dette mener AFK at rådhuset vil miste sin fremtredende posisjon i Vestby 
sentrum. Rådhuset vil få høyere bygninger på både øst- og vestsiden, med Wessel park 
i øst og fremtidig bygg på S5 i vest. Rådhusparken er derfor viktig for å gi rådhuset litt 
plass, men med en 22 meter høy fasade på andre siden av parken kan denne effekten 
forsvinne. Hvordan denne fasaden utformes vil derfor ha stor betydning for opplevelsen 
av sentrumskjernen og rådhusparken. 
 
 

2. Statens vegvesen 
Statens vegvesen påpeker at det er uheldig at det ikke foreligger teknisk detaljplan for 
Garderveien før planforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn. Det medfører en risiko for 
å måtte omregulere når teknisk detaljplan viser seg å kreve mer areal enn det er satt av 
til. Spesielt høydeforskjellen fra ny sentrumsbru kan påvirke arealbehovet i forhold til 
fylkesvegen. Dette har ikke SVV hatt mulighet til å vurdere ettersom det ikke har blitt 
oversendt tegninger som viser veihøyder på Garderveien fra den planlagte 
kollektivbrua.  
 
SVV forutsetter at det utarbeides en teknisk plan for fylkesveg 1361 Garderveien som 
oversendes Statens vegvesen region øst. De ber om at det tas inn en 
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rekkefølgebestemmelse i planen for å sikre at SVV skal godkjenne byggeplan for alle 
tiltak på og langs fylkesveg 1361 før det kan gis tillatelse.  
 
SVV mener overvann i størst mulig grad må håndteres innenfor planområdet. Det bør 
presiseres tydeligere i planbestemmelsene hvordan overvann skal håndteres i planen. 
Det vises til tretrinnsstrategien for håndtering av overvann og til NVEs oppgaver i å 
veilede kommunen om temaet. Overvann fra planområdet skal ikke føres ned i 
overvannssystem som er driftet av Statens vegvesen, da dette ikke er dimensjonert for 
å ta imot mer vann enn fra vegarealet.  
 
Trafikksikkerhet: SVV skriver at myke trafikanter må gis et sikkert tilbud i anleggsfasen 
og det må sikres tilfredsstillende siktforhold i krysningspunkter mellom anleggstrafikk og 
gående og syklende. Varelevering bør løses slik at det ikke innebærer rygging med 
større kjøretøy der det ferdes myke trafikanter.  
 
Tilrettelegging for gående og syklende: SVV påpeker viktigheten av å tilrettelegge for 
best mulig direkte adkomster for gående og syklende til bussholdeplassen/togstasjonen.  
 
Kollektivdekning: SVV mener det bør fremgå av planbeskrivelsen hvordan området skal 
betjenes med kollektivtransport. Bør omfatte blant annet gangforbindelser, 
avgangsfrekvenser osv. Universell utforming: Ivaretakelsen av universell utforming må 
fremgå av bestemmelser og plankart.  
 
Støy og luft: SVV har oppfattet at deler av planområdet ligger i gul støysone. Dette må 
tas hensyn til ved at alle boliger bør ha soveromsvindu mot stille side og 50 % av rom 
for varig opphold mot stille side, i tillegg til stille uteareal. Det må dokumenteres at 
grenseverdiene i retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging overholdes 
(T-1442/2016, tabell 3). Det vises også til veileder for luftkvalitet (T-1520). 
 
Rådmannens vurdering 
Tatt delvis til følge.  
 
Det er lagt opp til overvannshåndtering som fører overvannet til parkområdet. Det 
legges opp til mulighet for fordrøyning av overvann i parken.  
 
Det vil sikres midlertidige gang- og sykkelforbindelser i området på ordinær måte i 
anleggsfasen. Vestby kommune har et pågående arbeid for lokalisering av parkering for 
hele sentrum. Parkeringsanlegget for kulturhuset skal være åpent for alle uten 
reserverte plasser. 
 
Teknisk forskrift stiller krav om universell utforming av offentlige park, torg og andre 
uteområder inkludert adkomst og innvendig i publikumsbygg.  
 
Planforslaget har ikke vurdert støy av eksisterende boliger, da tiltaket ikke vil forverre 
eksisterende situasjon. Det skal ikke etableres nye boenheter i planområdet.  
Ved endringer av boliger i Rådhusgata 24, kan det være behov for å utføre en 
støyanalyse for berørte boliger. Alle eksisterende boenheter har tilgang til 50% av rom 
med varig opphold mot stille side. 
 

3. Fylkesmannen i Oslo og Viken 
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Støy: Fylkesmannen skriver at siden det tillates boliger innenfor "sentrumsformål" i 
detaljreguleringen skal det gjøres riktige støyberegninger. Beregningene som foreligger 
er gjort på 1,5 meter og gir derfor ikke et riktig grunnlag for vurdering av utendørs støy 
ved fasade for støyfølsomt bruksformål. Det foreslås å stille krav til en støyutredning 
som viser støysituasjon ved 4 meters beregningshøyde ved en eventuell riving av 
eksisterende bygg. I tillegg bør det innarbeides bestemmelser som sikrer 
grenseverdiene i tabell 3 i T-1442/2016 og at eventuelle avvik bør avbøtes ved at hver 
leilighet har minst ett soverom og 50 % av rom for varig opphold mot stille side, samt at 
alle leiligheter har tilgang til stille uteareal.  
 
Barn og unges interesser: Fylkesmannen skriver at Rådhusparken vil bli et viktig 
nærmiljøanlegg for de fremtidige boligene i området. Illustrasjonsplanen for parken 
legger opp til lek og idrett/aktivitet. Derfor bør illustrasjonsplanen sikres i 
bestemmelsene innenfor områdene o_P, o_P2 og/eller o_P3.  
 
Flom/overvann: Fylkesmannen påpeker at det bør knyttes bestemmelser om 
flom/overvann til hensynssonen for flomfare som sikrer nødvendig avbøtende tiltak. I 
tillegg ønskes det at det tilføyes bestemmelser i § 5 Park som sikrer tilstrekkelig 
overvannshåndtering slik som områdeplanen legger opp til. Dette gjelder spesielt 
områdene som er innenfor hensynssone flom (500-års flom). 
 
Rådmannens vurdering 
Det er ikke gjort støyvurdering av eksisterende boliger. Det skal ikke etableres nye 
boenheter i planområdet. Ved endringer av boliger i Rådhusgata 24, kan det være 
behov for å utføre en støyanalyse for berørte boliger. Alle eksisterende boenheter har 
tilgang til 50 % av rom med varig opphold mot stille side.  
 
Det er lagt opp til overvannshåndtering som fører overvannet til parkområdet. Det 
legges opp til mulighet for fordrøyning av overvann i parken.  
 
Kommunen har ønske om at parken skal utformes ved stor medvirkning fra kommunens 
innbyggere. Det er derfor ikke lagt krav om at illustrasjonsplanen videreføres. 
 

4. Miljørettet helsevern 
Miljørettet helsevern mener det er viktig å oppnå mest mulig del av rådhusparken blir 
liggende utenfor gul støysone (hvit sone). Det bes om at det vurderes nye løsninger for 
støyskjerm eller støyvoll. Det vises til T-1442 kap 4 angående bygge- og anleggsstøy 
med kompenserende tiltak for naboer og andre berørte parter.  
 
I tillegg vises til andre forhold som f.eks. vanning for å redusere svevestøv. Det vises til 
krav om støy til tekniske installasjoner NS 8175. 
 
 
 
Rådmannens vurdering 
Anleggsgjennomføringen må forholde seg til T-1442, og tiltak for å ivareta dette vil bli en 
del av detaljprosjekteringen. Det må prosjekteres løsninger både for rivning av 
eksisterende bebyggelse og for byggingen av det nye bygget. 
 

5. Vestby eldreråd 
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Vestby eldreråd understreker viktigheten av gode adkomstløsninger og universell 
utforming, slik at bygg og park vil bli tilgjengelig for alle. I tillegg poengterer de at 
parkeringsmuligheter er svært viktig for de eldre. Løsningen med parkering under 
sentrumsbyggene med heis opp ses på som nødvendig og positivt. I tillegg stiller de seg 
positive til et parkeringsbygg på Nordby gård. 
 
Rådmannens vurdering 
Merknaden tas til orientering. Det er tiltenkt HC-plass i Garderveien, samt i 
parkeringskjeller under kulturhuset. Teknisk forskrift setter krav om universell utforming 
av kulturbygget, park, gangsoner og torg. 
 

6. Flemming Holm 
Holm ønsker prioritering av mangler knyttet til skoler og svømmehall i Vestby nord før 
prioritering av utbygging av kulturkvartalet.  
 
Holm stiller spørsmål om det er tilstrekkelig arealer for anlegging av Sentrumsveien 
forbi kulturkvartalet uten behov for riving av låve og evnt. ekspropriasjon. Det stilles 
også spørsmål til løsningen med laste-/loss plass for trailere med rigg-/konsertutstyr 
langs Sentrumsveien.  
 
Fremkommelighet i Sentrumsveien under anleggsfasen for kulturhuset og 
anleggsarbeider i Sentrumsveien. Det bør legges inn rekkefølgekrav om at 
Sentrumsveien opparbeides før arbeidene med nytt kulturhus starter opp. 
 
Rådmannens vurdering 
Tatt delvis til følge.  
 
Prioriteringen av de ulike investeringsprosjektene i kommunen gjøres av politikere i 
forbindelse med handlingsprogrammet som rulleres hvert år. Det at Sentrumsveien skal 
flyttes sørover er gitt av områdeplanen. Områdeplanen har gitt grunnlag for ny 
kvartalsstruktur i kulturkvartalet. Det er i dette arbeidet vurdert behovet for rivning av 
låve. Rådmannen er enig i at dette kunne kommet tydeligere frem av planforslaget. 
 
I en anleggsperiode vil det være behov for å stenge Sentrumsveien. Det vil midlertidig 
legges til rette for alternativ adkomst og evt. omkjøring ved behov. Det vil bli sikret 
midlertidige adkomster, både for biltrafikk og gang- og sykkelforbindelser og for boliger 
som berøres. Endret lokalisering av Sentrumsveien vil bygges før arbeidet med 
Kulturkvartalet starter opp.  
 
Vurdering av andre forhold 
Vestby sentrumsplan 
I forbindelse med sentrumsplanen ble det gjennomført et større parallelloppdrag. Etter 
en anbudskonkurranse ble det valgt ut tre team med arkitekter/planleggere som fikk i 
oppgave å vise hvordan Vestby sentrum kunne utvikle seg med tre forskjellige 
utgangspunkt. 
 
Etter parallelloppdraget ble det nedsatt et evalueringsutvalg som konkluderte i 12 råd og 
fire anbefalinger som ble vedtatt av kommunestyret og som så vedtok den videre 
prosessen med utarbeidelse av sentrumsplanen. (Vedlegg 10) 
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Evalueringsutvalget pekte på at «Utviklingen av Vestby sentrum vil ta tid, og utvalget 
har bestrebet seg på å utforme råd som er robuste, samtidig som det gis anbefalinger til 
tiltak som kan ha stor effekt på kort sikt.» 
 
I forbindelse med reguleringen av Kulturkvartalet er det spesielt ett råd som er viktig å ta 
med seg – Råd 12: Vær et godt eksempel – ta styringen med sentrums-utviklingen. Når 
kommunen nå utvikler sin egen eiendom er det viktig å være et godt eksempel som 
underbygger sentrumsplanens formål. Hvis kommunen går foran som et godt eksempel 
blir det lettere for de private å følge etter. Det gjelder bl.a. bærekraftige løsninger, 
arkitektonisk kvalitet og hvordan bygget forholder seg til helheten.  
 
Hvis kommunen skulle velge å undergrave sin egen sentrumsplan vil prosjektet kunne 
forringe omkringliggende utviklingsområder. I tillegg vil det sende et signal til private 
utbyggerne om at sentrumsplanens bestemmelser kan utfordres. 
 
Når sentrumplanen ble utarbeidet ble det lagt til grunn at området skulle benyttes til 
bolig, forretning, bevertning, kontor og tjenesteyting. Første etasje skulle ha aktive åpne 
fasader. Det var ikke i tankene at området kunne benyttes til et offentlig kulturhus. Det 
må vurderes om denne endrede bruken bør få konsekvenser for byrom, bygningsvolum, 
høyder osv. 
 
Barrierer – gang og- sykkelvei 
Byggekomiteen besluttet å ikke utrede alternativer som beholdt sentrumsplanens 
struktur i området. Gangveien som forbinder området fra øst til vest er tatt bort til fordel 
for et sammenhengende kulturhus.  
 
Infrastrukturen i sentrumsplanen er viktig av flere grunner. I utarbeidelsen av en 
helhetlig fortettingsprosess er det viktig å kunne se sammenhengene mellom områdene 
som skal utvikles. På bakgrunn av disse veiene kan man se for seg forflytningsmønstre 
og få en indikasjon på hvilke deler av en gitt tomt som må ha en mer publikumsrettet 
funksjon. Hvis disse veiene stenges vil det kunne ha konsekvenser for andre områder. I 
dette tilfellet stenger man en viktig forbindelse og siktlinje, fra øst til vest i nedre del av 
sentrum. Folk som kommer ned Odins vei og skal inn i sentrum vil bli møtt med et lite 
byrom med færre siktlinjer til andre deler av sentrum.  
 
Dette er en stor forskjell fra å komme inn i et byrom med åpne arealer hvor man kan se 
menneskene som skal inn i kulturhuset, folk som har handlet, kafegjester og 
menneskene som går og sykler langs Garderveien. Uteområder spiller som regel på lag 
med omgivelsene og fungerer sjeldent alene. Det er derfor et spørsmål om fordelene 
med et sammenhengende bygg er større enn de konsekvensene det kan forårsake. 
Rådmannen mener at planforslaget burde belyst mulige konsekvenser av valget.  
 

 
Høyder og skyggevirkninger 
Kravet til høyder for dette området i sentrumsplanen er 11-17 meter. Dette betyr et bygg 
på maks 17 meter, hvor deler av bygget er lavere grunnet kravet om variasjon i høyder. 
Planforslaget legger opp til en høyde på 17 – 22 meter. Dette en overskridelse på 5 
meter. 
 
Planforslaget har vist sol- skyggevirkninger som viser at bygningen vil skygge en del for 
nabobebyggelse: 



 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 17/02103 

 
Side 9 av 11 

 

 På våren (20. mars) vil skyggen fra bygget dekke store deler av rådhusparken 
gjennom hele dagen.  

 Midt på sommeren (20. juni) vil det være relativt gode solforhold i hele området.  
 På sensommeren (20. september) vil det igjen være store deler av rådhusparken 

som er skyggelagt, gjennom hele dagen.  

Det er først og fremst rådhusparken som i stor grad blir påvirket av skyggevirkningene 
fra kulturhuset. På våren og på sensommeren vil byggets høyde ha en direkte effekt på 
hvor stor del av rådhusparken som skyggelegges, se vedlagte sol- og skyggeanalyse 
(vedlegg 7).     
 
Parkering 
I det nye planforslaget er bestemmelsene for parkering foreslått endret. Det er foreslått 
en del mer detaljerte krav enn det sentrumsplanen legger opp til. Rådmannen legger til 
grunn at kulturhus og bibliotek ligger innenfor det sentrumsplanen kaller 
«forretning/tjenesteyting ellers» og foreslår at dette punktet for parkering blir endret slik 
at de tilsvarer de forenklete bestemmelsene som er vedtatt i forbindelse med Wessel 
Park. 
 
Nå utarbeides detaljreguleringer for kulturkvartalet og S7/S9 samtidig. Plan-avdelingen 
har ved flere anledninger minnet begge prosjektene på muligheten til et felles 
parkeringsanlegg. Det vil være lite hensiktsmessig å ha mer enn én inn og utkjøring til 
parkering i dette området både med tanke på arealene det beslaglegger innenfor 
planområdene, men også for trafikkavviklingen i Sentrumsveien. En samlet vurdering av 
parkering i sentrum er under utredning og vil bli en sak i det videre planarbeidet. 
 
Aktiv første etasje 
Skisseprosjektet til kulturhuset oppfyller ikke kravet fra sentrumsplanen om minimum 
4,6 meter romhøyde i første etasje. 4,6 meter romhøyde vil kreve et gulv til gulv høyde 
på ca. 5,5 meter, noe som er ugunstig for funksjonalitet av både storsalen og bibliotek.  
 
Intensjonen med høy aktiv første etasje, er å skape et åpent inviterende fasadeliv for de 
som beveger seg langs bygget. Dette er videreført i prosjektet ved å ha en 
sammenhengende glassfasade i plan 1 og 2 langs store deler av bygningens mest 
eksponerte fasader.  
Dette bygget vil være i en særstilling når det kommer til bruk av 1. etasje. Det 
fremkommer ikke av de innsendte reguleringsbestemmelsene noe om høydekrav til 1. 
etasje, kun at de skal være aktive. Rådmannen mener at denne bestemmelsen må 
suppleres med et konkret høydekrav til første etasje og foreslår at den settes til 4,0 
meter. 
 
Rådmannen mener det er uheldig at fasadene i første etasje rundt storsalen er vist med 
en lite åpen og aktiv fasade. Særlig uheldig er det at fasaden mot Sentrumsveien, som i 
tillegg har de beste solforholdene, ikke er aktiv og åpen. 
 
Rekkefølgekrav 
Rådmannen foreslår at det legges inn en bestemmelse om rekkefølgekrav under § 1 for 
å sikre adkomst til nabotomter, opparbeidelse av uteoppholdsareal rundt Kulturkvartalet 
m.m.  
 
Forholdet til naboeiendommen gnr. 9 bnr. 61 



 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 17/02103 

 
Side 10 av 11 

 

Det er litt uklart hva som er tanken for området mellom Kulturkvartalet og 
naboeiendommen gnr. 9 bnr. 61 – Rema-bygget. Bestemmelsene er delvis endret slik 
at vareleveringen til Rema 1000 må flyttes før Kulturbygget tas i bruk. Det åpnes for at 
denne vareleveransen kan skje via gatetun mot parken. Det vil i praksis bety at 
lastebiler med varer kjører fra Garderveien, leverer varer til Rema 1000 og fortsetter så 
rett fram forbi biblioteket og kjører ut på Sentrumsveien i øst.  
 
Uteoppholdsarealene mellom disse to byggene bør også ferdigstilles før kulturhuset tas 
i bruk. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er avsatt midler til planlegging, prosjektering og bygging av kulturhuset i 
handlingsprogram 2018 – 2021. Parken skal i første rekke finansieres med midler fra 
infrastrukturfondet for Vestby sentrum. Kommunen har bidratt med 100 millioner. I 
tillegg skal det innbetales anleggsbidrag pr. kvadratmeter som blir bygget innenfor 
sentrumsplanen. De tilgrensende veianleggene finansieres fra samme fond. Det er 
foreløpig ikke avsatt midler til drift og vedlikehold av kulturhuset og anleggene rundt. 
 
Alternativer 
Planen har vært ute til offentlig ettersyn. Normalt vil da planen gå til en 2. gangs 
behandling i plan- og miljøutvalget før kommunestyret vedtar planen endelig. De 
endringene som nå er foreslått er så omfattende at rådmannen mener planen bør 
legges ut til nytt offentlig ettersyn. Det var svært lite informasjon som ble presentert i 
forrige runde med offentlig ettersyn.  
 
Det er et alternativ å sende planen direkte til sluttbehandling uten nytt offentlig ettersyn. 
Rådmannen vil ikke anbefale dette alternativet. Det vil trolig ikke fremskynde byggestart 
vesentlig, men det kan være en risiko for at parter påklager vedtaket hvis de ikke får 
mulighet til komme med merknader under en offentlig høring. Byggekomiteen har en 
fremdriftsplan hvor en ny runde med offentlig ettersyn er lagt inn. Administrasjonen har 
heller ikke fått forberedt saken for en sluttbehandling, så alternativet kan lyde slik: 
 
Planforslaget sendes tilbake til administrasjonen for tilrettelegging for sluttbehandling så 
raskt som mulig, uten offentlig ettersyn. 
 
Konklusjon 
Vestby kommune er i startfasen av en byutvikling som skal pågå i mange år fremover. 
Sentrumsplanen er vedtatt. Hver enkelt detaljregulering og hvert enkelt tiltak må sees i 
en større sammenheng for å få det beste resultatet. Intensjonene fra sentrumsplanen 
bør følges opp. 
 
Kulturkvartalet er et kommunalt prosjekt som både skal omfatte et flott kulturbygg, men 
det skal også bidra til et helhetlig flott sentrumsutvikling. Et av evaluerings-utvalgets råd 
til Vestby kommune var: «Vær et godt eksempel – ta styringen med 
sentrumsutviklingen». Dette var kommunestyret enig i. Kommunen bør gå foran som et 
godt eksempel for de private aktørene som kommer etter. Det gjelder bl.a. bærekraftige 
løsninger, arkitektonisk kvalitet og hvordan enkeltbygg forholder seg til helheten.  
 
Det er viktig å peke på noen sider ved prosjektet som ikke er like bra, og som ikke 
følger opp intensjonene fra sentrumsplanen: Kulturhusets høyde mot parken, den åpne 
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tverrforbindelse øst-vest som blir bygget igjen og mangel på åpne, aktive fasader rundt 
storsalen. Den åpne nedkjøringsrampen til parkeringskjelleren er også uheldig.  
 
På bakgrunn av byggekomiteens arbeid og til tross for de innvendinger som er nevnt 
over, velger rådmannen å foreslå at planforslaget, med de justeringer som framkommer 
i saksframlegget, blir lagt ut til et nytt offentlig ettersyn. 
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