
Vestby kommune  

Berg - Reguleringsbestemmelser  
Egengodkjent av kommunestyret 31.8.1998.  Mindre vesentlig endring (1) av teknisk 

sjef 9.10.2000 - behandlet på nytt (2) av planutvalget 23.8.2001 på grunn av 

saksbehandlingsfeil (vei 4 justert, endring av fellesavkjørsel FA7, ny fellesavkjørsel 

FA9, samt endringer av boligområdet og omregulering til friområde i samme område).  

Endring (3) av planutvalget 17.3.2003 (Rønjul - endring fra landbruk til boliger).  

Mindre vesentlig endring (4) av plansjefen 26.9.2005 (59/39 justert adkomst m.m.). 

Mindre endring (5) av plansjefen 02.07.2020 (Fjernet snuhammer og lagt til areal for 

trafo/pumpehus). 

  

§1 Byggeområder (B)  

1.1 Areal for boligbebyggelse  

a Det kan oppføres bygninger i to etasjer med tilhørende uthus og garasjer i en 

etasje. Gesimshøyden skal være max. 6m over gjennomsnittlig planert 

terreng. Takvinkel skal være max. 35grader. Mønehøyden skal ikke overstige 

9 meter målt tilsvarende.  

 

b Max tomteutnyttelse (TU) =25% etter byggeforskriftene (garasje inklusive).   

 

c Tre etasjer inklusive kjelleretasje, tillates der himling i underetasje/kjeller ikke 

er høyere over gjennomsnittlig utvendig ferdig terrengnivå enn max 60cm.  

Tre etasjer inklusive underetasje, tillates i skrånende terreng, forutsatt at 

innredet loftsetasje utgjør 3. etasje.  

 

d Det skal på den enkelte tomt avsettes areal til minimum to parkeringsplasser 

pr. boligenhet.  

 

e Ved fortetting i den eksisterende boligbebyggelsen skal dette gjøres slik at 

områdets opprinnelige eneboligkarakter bevares.  

 

f Der det ikke er til hinder for nærmere definerte frisiktsoner, kan garasjer 

plasseres inntil to meter fra regulert kommunal vei, hvis port ikke vender ut 

mot veien. For de tilfeller at garasjeport vender mot vei, skal avstanden vær 

minst 5 meter fra regulert vei.  

 

g På boligområdet tillates det næringsvirksomhet av mindre skala som ikke 

gjennom drift er til sjenanse for naboene.  

 

h Ved behandling av meldepliktige bygge- og anleggsarbeider på g.nr 59/62, 

skal det spesielt tas hensyn til de registrerte fortidsminnene R3, vist på 

plankartet utenfor reguleringsgrensen. Fylkeskultursjefens rådgivende 

uttalelse skal innhentes før byggetillatelse utstedes.  

 

i Ved behandling av meldepliktige bygge- og anleggsarbeider på g.nr 59/51, 

hvor fortidsminnene R1 Og R2 er avmerket for bevaring med 



kulturminnelovens minimums fredningsareal, skal fylkeskultursjefens 

rådgivende uttalelse foreligge før delings- eller byggetillatelse utstedes.   

 

j Eksisterende trær i boligområdet skal søkes bevart. I tilknytning til 

delingssøknad eller byggemelding, skal alle trær med brysthøydediameter 

over 20 cm, innmåles og kartfestes på situasjonsplanen.  

 

k Innenfor områdene tillates eiendommer delt. Nye boligtomter som etableres 

ved deling, skal ha et tomteareal på minst 700 m². I spesielle tilfeller, hvor   

tomteforholdene ligger til rette, kan tomtestørrelser ned til 650 m² godkjennes.   

   

1.2 Areal for industriområde  

a Det tillates virksomhet/bygninger som har en naturlig tilknytning til eksisterende 

industrivirksomhet. Nye bygninger og anlegg som etableres i industriområdet, skal 

ikke medføre støv- eller støy som negativt påvirker de tilliggende boligområder.  

Miljøverndepartementets veiledende støyforskrifter, med et øvre utendørs 

støynivå i boligstrøk, på 55 Db (A), legges til grunn.  

b Maks. utnyttelse (TU) er satt til 40% av tomtens areal.   

  

1.3 Areal for industriområde  

a Det kan oppføres bygninger og anlegg som har tilknytning til VA- tekniske 

anlegg, samt master for tele- og radiokommunikasjon.  

  

§2 Trafikkområder, offentlige (T)  

a Ingen veier skal ha brattere stigning enn 1:10.  

b Støyskjerming mot Erikstadveien skal utformes enhetlig og tilpasses terreng og 

landskap. Støyskjermen skal byggemeldes i tilknytning til byggemelding for annen 

bebyggelse og etableres ferdig før brukstillatelse til boligformål utstedes.  

c Der hvor det er nødvendig med skjæringer og fyllinger utover regulert vegformål 

kan disse inngå i det tilgrensende reguleringsformål.  

  

§3 Friområder (FR)   

a I friområder kan det tillates bygninger, anlegg og konstruksjoner som har naturlig 

tilknytning til friområdets funksjon, og som ikke reduserer lekeplassens verdi.  

b I friområder skal robuste trær som kan stå selvstendig bevares for å skape 

variasjon i området og for estetikkens del.   

  

§4 Fellesområder (FA)  

a De felles atkomstarealene gjelder for de eiendommene som er markert med pil på 

reguleringskartet.  

b Felles avkjørsel FA3 og felles lekeplass FL er felles for eiendommene 59/3, 

59/62, 59/30, 59/48 og 59/54.  



c. Felles avkjørsel FA11 skal være felles for eiendommen 59/39 og de eiendommer 

som skilles ut fra denne og som grenser til FA11.  

  

§5 Landbruksområde  

a Det kan oppføres bygninger i området som har tilknytning til landbruket.  

  

§6 Spesialområde; bevaring av fortidsminner  

a På plankartet er fortidsminner etter kulturminneloven avmerket. Fortidsminnene 

med en sone på 5 meter utenfor fortidsminnets ytterkant, er automatisk fredet 

etter kulturminneloven.  

b Fortidsminnene R1 og R2, beliggende på g.nr 59/51, 59/62 og 59/3 i regulert 

boligområde og landbruksområde, er vist med kulturminnelovens minimums 

fredningsareal som bevaringsområde.  

c Fortidsminnefeltet R4, i regulert landbruksområde på g.nr 59/3, er vist på 

plankartet med alle gravhauger avmerket og et bevaringsområde som omfatter 

hele gravfeltet. Aktivitet som jordbruk, beite, hestehold, eller annen aktivitet som 

kan skade eller føre til ytterligere slitasje på kulturminnene innenfor 

spesialområdet tillates ikke.   

d Alle meldepliktige bygge- og anleggstiltak som kan berøre de angitte 

fortidsminner, skal forelegges fylkeskultursjefen til uttalelse før byggetillatelse 

utstedes.  

    

§7 Hele reguleringsområdet  

a Ingen deler av planområdet kan bebygges før el-, tele-, vei-, vann- og 

avløpsanlegg er utbygd eller rehabilitert i samsvar med detaljplaner godkjent 

av kommunen.  

 

b Takvann/overvann tillates kun ført ut på mark på egen tomt.  

 

c Nye el- og telekabler skal utføres som jordkabelanlegg.  Det samme gjelder 

ved rehabilitering av eldre anlegg.  

 

d I forbindelse med byggemelding kan kommunen kreve at det blir utarbeidet 

en detaljert situasjonsplan. Planen skal utarbeides i den målestokk, med den 

detaljeringsgrad, med det omfang og med det innhold kommunen finner 

nødvendig for å danne seg et best mulig bilde av det aktuelle 

utbyggingstiltaket.  

 

e Alle uteanlegg skal være istandsatt i samsvar med situasjonsplanen, tilsådd 

og beplantet innen to år etter byggearbeidenes ferdigstillelse.  

 



f Offentlige utomhuselementer som veibelysning, skilter, parkmøbler, 

infotavler m.m. skal utformes i samsvar med de til enhver tid gjeldende 

kommunale retningslinjer.  


