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Vedtak om mindre endring av reguleringsplan - Berg - Snuhammer 
og pumpehus 

 

Vedtak:  

Mindre endring av reguleringsplanen for Berg som beskrevet i saksfremlegget 

og vist i plankartet og bestemmelser datert 02.07.2020, vedtas med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 12-14.  

 

Bakgrunn for saken 

Bakgrunnen for søknaden er å legge til rette for utbyggingen av boliger i Berg. Det er 

kun 2 endringer i plankartet. Den første endringen er at snuhammer i enden av VEG1 

flyttes mot vest og felles avkjørsel FA5 fjernes fra plankartet. Den andre endringen er 

at det legges til et areal for trafo/pumpestasjon på eiendom gnr. 58 bnr. 28.  

 

Merknader 

Varslet om mindre endring var på høring i perioden 10.06.2020 til 01.07.2020. I 

perioden har det ikke kommet inn noen merknader til varselet.  

 

Plansjefens vurdering 

Plansjefen mener at endring kan gjennomføres slik den er varslet.  

 

 

 

Med hilsen 

 
 
Lars Grimsgaard 
plansjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Vedlegg:   
Vedlegg 1 - plankart 
Vedlegg 2 - planbestemmelser 

 

 
 
 
 
Mottaker: 

   

Dag Hiorth 
Oppegaard 

           Hauerveien 55 1540 VESTBY 

Tom Birger Larsen            Fossveien 15 C 1405 LANGHUS 
Lise Oppegaard            Hauerveien 55 1540 VESTBY 
EDEN 
BOLIGUTVIKLING 
AS 

Thomas Holm Elgveien 40 1555 SON 

AREAL+ AS Erik Sollien Fåvangvegen 2 2634 FÅVANG 
Karl Einar Nørve            Rauerskauveien 

636 
1482 NITTEDAL 

Ove Siljan            Kingos Gate 4 0457 OSLO 
ESS TRANSPORT 
AS 

           Fetveien 1857 1910 
ENEBAKKNESET 

 
 
Kopi:     
Kommunalteknikk Sverre Gjølstad Postboks 144 1541 VESTBY 

Kommunalteknikk Live Holck 
Johannessen 

Postboks 144 1541 VESTBY 
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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. 

 


