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Vedtak om mindre endring av reguleringsplan - Norwegian Outlet - 
Parkering og løsning av logistikk  
 

Vedtak: 

Mindre endring av detaljregulering for Norwegian Outlet som beskrevet i 

saksfremlegget og vist i plankart og bestemmelser datert 22.06.2020, vedtas 

med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-14. 

 

Bakgrunn for saken:  

Det ble søkt om en å gjennomføre en mindre endring av reguleringsplanen for 

Norwegian Outlet. Bakgrunnen for endringen er at det er ønskelig å lage en bedre 

logistikkløsning for levering av varer til Norwegian Outlet.  

 

Følgende endringer er gjort i plankartet: 

 

1. Plankartet er utvidet for å ta med seg snuplassen for buss ved Åsveien. 

Området omreguleres fra boligformål og offentlig trafikkområde til 

bussholdeplass. 

2. Tegnet opp Åsveien slik den faktisk er bygd.  

3. Nordre del av gang- og sykkelvei ved Åsveien flyttes noe mot øst. Regulert 

fotgjengovergang til bussholdeplass legges nord for innkjøring V3.  

4. Etablering av ny innkjøring for varelevering til område FO1 i nordvest.  

5. Stengt av en utkjørsel langs V1 og tegnet inn en rundkjøring i enden av veien. 

6. Del av parkeringsareal P1 endres til skjermbelte G1.  

7. Felles adkomstvei V1 avsluttes med en rundkjøring istedenfor å fortsette 

sydover. Justert litt på utformingen av rundkjøringen. 

8. Antall avkjørsler fra V1 mot nord reduseres fra tre til to. Mot syd endres det fra 

en til fire stykk sammen med adkomst fra rundkjøringen.  
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9. Del av eksisterende vei, Vestbyveien som går mot gårdsbrukene i øst legges 

til parkeringsarealet P2.  

10. Østligste del av eksisterende veiformål, Vestbyveien omreguleres til G2.  

11. Gang- og sykkelvei legges inn tvers over bussholdeplassen i nord. 

12. Etter at gårdene som ligger øst for planområdet har fått ny adkomst, endres 

hvem V1 skal være felles for. 

 

Merknader  

Varsel om mindre endring var på høring i fra 03.04.2020 til 30.04.2020. Følgende 

merknader har kommet inn i perioden.  

 

Vestbysenteret Eiendom As 

Ingen merknader. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken  

Skriver at kommunens vurdering om at endringene kan gjennomføres som forenklet 

planprosess etter §12-14 i plan- og bygningsloven ikke følger oversendelsen. Ut i fra 

regionale og nasjonale hensyn innenfor sine ansvarsområder har de ingen konkrete 

merknader til endringene. På generelt grunnlag vil de anmode kommunen om å 

kvalitetssikre plankart og bestemmelser før planforslaget eventuelt vedtas. Ber også 

om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan 

Plansjefens vurdering 

Kommunen tar merknaden til orientering. Vedtak vil bli oversendt Fylkesmannen. 

Movar 

Brannvesenet forutsetter at krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i 

regionen er ivaretatt. Ansvarlig prosjekterende må innhente informasjon fra 

brannvesenet om dimensjonskriteriet for atkomstvei og oppstillingsplass for 

brannvesenets biler. Det forutsetter at regulert område samsvarer med lokalt 

brannvesens dimensjonering og at detter er tatt hensyn til.  

Plansjefens vurdering 

Det er ingen endringer i planen som hindrer brannvesenets fremkommelighet.  

Ruter 

Har ingen vesentlige merknader til forslaget. Påpeker at de kun bruker holdeplassen 

Åsveien til en morgenavgang og inntil 3 ettermiddagsavganger for skoleskyss. Ruter 

har heller ikke planer om å øke antallet avganger fra denne holdeplassene og 

dermed kan det foreslått omregulerte område til bussholdeplass synes noe stort.  

Plansjefens vurdering 

Plansjefen mener at området kan beholdes slik det er foreslått. Skulle det være 

behov for å redusere området ved en senere anledning kan det gjøres gjennom en 

ny mindre endring.  
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Hans Christian Jahr 

Ingen merknader. 

Jarle Torp 

Torp skriver at det er et ønske om å øke bredden på veien på baksiden av bygget 

mot sin eiendom. Har et ønske om kompensasjon for å bygg inn sitt østlige hjørne av 

terrasse mot trafikkstøy. Har ingen innvender utover dette til varslet.  

Plansjefens vurdering 

Innspillet har en privatrettslig karakter som ikke er del av den mindre endringen. 

Bestemmelsene legger opp til at det kan settes opp et gjerde som skal hjelpe mot 

støy.  

Toe Prosjekt AS 

Ingen merknader. 

Veikroer Eiendom AS 

Ingen merknader. 

Forslagsstillers vurdering av innkommende merknader 

Se vedlegg 3 for forslagsstillers redegjørelse av innkommende merknader.  

 

Plansjefens vurdering 

Etter at planen var på offentlig ettersyn har kommunen også gjort følgende endringer:  

 

1. Diverse tekniske rettinger i kartet. Blant annet endret/fjernet feltnavn og fjernet 

avkjøringspiler.   

2. Lagt til gang- og sykkelvei over feltet BUS3  

3. Endret på fortauet langs V1 mot parkeringsplassen P1  

4. Endret feltene G1-4 fra blågrønnstruktur til vegetasjonsskjerm.  

 

Plansjefen mener at endringene kan gjennomføres slik de er varslet. Endringene vil 

gjøre at varelevering til butikkene vil være lettere å gjennomføre. Endringen vil også 

gjøre at avviklingen av trafikken til Norwegian Outlet vil være bedre. Plansjefen 

mener også at det er en fordel at trafikkløsningen rundt gang- og sykkelveien ved 

bussholdeplassen i nord gjøres mer oversiktlig enn den er i dag.  

 

 

 

Med hilsen 

 
Lars Grimsgaard 
Plansjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Vedlegg:   
Vedlegg 1 - Plankart 
Vedlegg 2 - Reguleringsbestemmelser 
Vedlegg 3 - Forslagsstiller kommentarer til innkommende merknader 

 

 
 
 
 
Mottaker: 

   

FYLKESMANNEN I 
OSLO OG VIKEN 

           Postboks 325 1502 MOSS 

MIB - Mosseregionen 
interkommunale brann- 
og redning 

           Postboks 716 1509 MOSS 

Ruter AS            Postboks 1030 
Sentrum 

0104 OSLO 

Geir Flesche            Skogveien 13 1540 VESTBY 
Siri Borch            Åsveien 30 1540 VESTBY 
Toe Prosjekt as            Svarthagsveien 2 1540 VESTBY 
Veikroer Eiendom AS            Ravnsborgveien 56 1395 HVALSTAD 
Hans Christian Jahr            Vestbyveien 131 1543 VESTBY 
Rød 21 AS            Ravnsborgveien 56 1395 HVALSTAD 
Grete Aarsæther            Grefsenkollveien 

30 B 
0490 OSLO 

VIKEN 
FYLKESKOMMUNE 

           Postboks 1200 
Sentrum 

0107 OSLO 

Evy Anita Flesche            Skogveien 13 1543 VESTBY 
Vivian Irene Bolstad            Åsveien 2 1543 VESTBY 
Jarle Torp            Åsveien 1 1543 VESTBY 
EIENDOMSINVEST 
AS 

           Uranienborg 
terrasse 9 

0351 OSLO 

BIG BOX VESTBY AS            Bjørnerudveien 
12B 

1266 OSLO 

OSLO FASHION 
OUTLET AS 

           Vestbyveien 155 1543 VESTBY 

ARKITEKTKONTORET 
NILS TVEIT AS 

Margit-Kristine 
Klev 

Havnegata 2 3040 DRAMMEN 

ARKITEKTKONTORET 
NILS TVEIT AS 

Leif Bergersen Havnegata 2 3040 DRAMMEN 

 
 
Kopi:     
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Orientering om klageadgang 

 

Klageorgan 

Fylkesmannen i Oslo og Viken er klageorgan for vedtak fattet av Vestby kommune. 

Klagen skal sendes til kommunen. Dersom klagen ikke fullt ut blir tatt til følge av 

kommunen, blir klagen sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Hvem kan klage? 

Alle med rettslig klageinteresse har klageadgang. Det kan være tiltakshaver, naboer og 

andre som blir berørt av vedtaket. Også organisasjoner har klageadgang innenfor 

formålsområdet til organisasjonen. (Forvaltningsloven § 28) 

 

Klagefrist 

Klagefristen er 3 uker fra mottak av vedtak eller når vedtaket blir offentlig kunngjort. 

Dette er vanligvis konkretisert med en dato for klagefrist. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Klagefristen kan i særlige tilfeller forlenges før denne er 

utløpt. Anmodning om fristforlengelse må grunngis. (Forvaltningsloven §§ 29, 30 og 31) 

 

Klagen må inneholde: (Forvaltningsloven § 32) 

 Hvilket vedtak det klages over. 

 Den eller de endringer som ønskes i vedtaket. 

 Klagers navn og adresse. 

 Klagen bør begrunnes. 

 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 

 

Utsatt iverksettelse av vedtaket 

Selv om vedtaket påklages, er vedtaket vanligvis rettskraftig og kan gjennomføres straks. 

Det kan imidlertid søkes om utsatt iverksettelse av vedtaket til klagen er avgjort. 

Begrunnet søknad om utsatt iverksetting sendes Vestby kommune. Avgjørelsen kan ikke 

påklages, men kan bringes direkte inn for Fylkesmannen for ny vurdering. 

(Forvaltningsloven § 42) 

 

Rett til å se gjennom saksdokumentene 

Med visse begrensninger har du rett til å se gjennom dokumentene i saken. 

Innsynsbegjæring med konkretisering av hvilke dokumenter du vil se, sendes Vestby 

kommune. (Forvaltningsloven §§ 18 og 19) 

 

Kostnader ved omgjøring av vedtak 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve 

dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. 

Kravet må sendes innen 3 uker etter at vedtak er mottatt. (Forvaltningsloven § 36) 

 

Hvis ønskelig kan kommunen kontaktes for mer veiledning. 

 


