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Forord 
 

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør gjennomføre for å få 
en ønsket utvikling.  

Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning. Den er ikke en plan, men en arena for å drøfte 
utviklingstrekk og planbehov. Planleggingen skal være behovsstyrt og tilpasses kommunens situasjon 
og utfordringer. Den må ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.  

Planprosesser er ressurskrevende. Det er derfor viktig å være bevist på hvilke prosesser som startes 
opp. For de planprosessene som skal gjennomføres, må det settes av nok ressurser. 

Kommunen skal ta hensyn til nasjonale og regionale føringer. Vi skal innhente synspunkter fra 
nabokommuner og statlige og regionale organer. 

 

Kommunestyrets vedtak 1.2.2021 
Kommunal planstrategi 2020-2023, datert 15.1.2021, vedtas.  
Oppstart av plan for ladeinfrastruktur fremskyndes til 2021.  
Rådmannen bes til neste kommunestyret komme med en vurdering av administrative konsekvenser 
av MDGs forslag. 
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Sammendrag 
 

Denne tabellen viser et sammendrag av de planene som skal utarbeides i denne kommunestyre-
perioden. Mer om bakgrunnen for planoppgavene finnes under «Plan og utredningsbehov» på  
side 15. 

Årstallene som er angitt for planprosessene er veiledende. Disse må vurderes konkret i forhold til 
behov og tilgjengelige ressurser når planarbeidet skal startes opp.  

 

 

 

 

  

Plantype 2020 2021 2022 2023 Merknad
Kommuneplan Samfunnsdel + Arealdel

Sentrum syd Områderegulering Osloveien x Garderveien, IKEAjordet m.m.
Kolås Områderegulering Planforslag sendt PLM 21.12.2020
Store Brevik Områderegulering Erstatning av gamle reguleringsplaner
Vestby småhusbebyggelse Områderegulering Erstatning av gamle reguleringsplaner
Son Områderegulering Erstatning av to gamle reguleringsplaner
Vestby næringsområde Områderegulering Erstatning av gamle reguleringsplaner
Hvitsten Områderegulering Erstatning av to gamle reguleringsplaner
Hølen Områderegulering Erstatning av en gamle reguleringsplan
Pepperstad Områderegulering Erstatning av gamle reguleringsplaner

Ny hovedvannledning del I Detaljregulering Moss - Store Brevik
Ny hovedvannledning del II Detaljregulering Store Brevik - Hølen
Ny vei ASKO - Sole Skog Detaljregulering Ligger på høring januar 2021
Nye Vestby næringsområde Detaljregulering Oppfølging av kommuneplan

Klima- og energiplan Kommunedelplan Rullering under utarbeidelse
Naturmangfold Kommunedelplan Ny plan inkl. bekjempelse av fremmede arter
Fysisk aktivitet, idrett og Kommunedelplan Rullering. Friluftsplan innarbeides
friluftsliv

Finansieringsmodell Temaplan For Vestby sentrum. Rullering
Sykkelstrategi Temaplan Rullering
Ladeinfrastruktur Temaplan Ny plan
Boligsosialplan Temaplan Rullering
Helse og omsorgsplan Temaplan Ny plan. Eldreplan innarbeides
Barnehageplan Temaplan Rullering
Spredt avløp Temaplan Ny plan under utarbeidelse
Trafikksikkerhet Temaplan Rullering

Planer som skal utarbeides
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Plan- og styringssystemet i Vestby 
 

Kommuneplan 
Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument. Den består av to deler: 

Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter kommunens langsiktige visjoner og fokusområder. Den 
angir videre mål og strategier for resultatområdene. Samfunnsdelen skal ligge til grunn for 
kommunens arbeid, tjenester og planlegging. Den er ikke juridisk bindende. 

Kommuneplanens arealdel fastsetter bruk og vern av kommunens areal på et overordnet nivå.  
Arealdelen skal sikre at arealbruken bidrar til å bygge opp under samfunnsdelens visjoner og 
fokusområder. Arealdelen består av en planbeskrivelse og et plankart med tilhørende bestemmelser. 
Arealdelen er juridisk bindende. Den er styrende for utarbeidelse av reguleringsplaner. Enkelte av 
bestemmelsene gjelder for all utbygging, selv om det også foreligger reguleringsplan. Som 
hovedregel settes det krav om reguleringsplan før utbygging, men enkelte tiltak kan gjennomføres 
direkte etter arealdelen. 

 

Handlingsprogram 
Handlingsprogrammet er i praksis kommuneplanens handlingsdel, 4-årig økonomiplan og årsbudsjett 
i ett og samme dokument. Den prioriterer kommunens bruk av ressurser de neste fire årene. 
Bakgrunnen for prioriteringene er kommuneplanens samfunnsdel, vedtatte kommunedelplaner og 
temaplaner og enkeltvedtak fra kommunestyret.  

 

Kommunedelplaner 
Det kan utarbeides kommunedelplaner for bestemte areal eller tema. Plan- og bygningsloven setter 
krav til planprosessen, som utarbeiding av planprogram og offentlig høring. Kommunedelplaner kan 
være en konkretisering av arealbruk eller fokusområder fra kommuneplanens samfunnsdel. Den kan 
også foreslå ny arealbruk eller nye målsettinger – Dette må i neste omgang innarbeides i 
kommuneplanen og i handlingsprogrammet. Arealbruk vedtatt i kommunedelplaner er juridisk 
bindende. 
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Reguleringsplaner 
En reguleringsplan fastsetter bruk og vern av arealer og fysiske omgivelser innenfor et avgrenset 
området. Den består av et plankart med utfyllende bestemmelser og en planbeskrivelse. Plankart og 
bestemmelser er juridisk bindende. Det er to forskjellige typer reguleringsplaner:  

Områderegulering utarbeides for å avklare arealbruken for større områder. Den kan være direkte 
juridisk bindende eller den kan settes krav om utarbeidelse av detaljreguleringer før utbygging.  
Områderegulering utarbeides i hovedsak av kommunen.  

Detaljregulering er ofte knyttet til konkrete utbygginger. De omfatter normalt et mer begrenset 
areal. Både kommunen og private kan utarbeide detaljreguleringer. Detaljreguleringer tas normalt 
ikke med i kommunal planstrategi, men vi har valgt å ta med enkelte større planer som kommunen 
skal utarbeide. 

I forbindelse med handlingsprogrammet prioriterer kommunestyret hvilke kommunale 
reguleringsplaner som skal utarbeides de neste fire årene. I tillegg har rådmannen utarbeidet en 
oversikt over forventede private detaljreguleringer. 

 

Temaplaner 
Temaplaner er alle andre planer kommunen utarbeider og vedtas av kommunestyret. Denne 
plantypen velges når det vurderes at prosesskravene for kommunedelplaner blir uhensiktsmessige. 
Temaplaner er ikke juridisk bindende. 

Når kommunestyret vedtar temaplaner bør det ikke fastsettes når detaljerte tiltak med nye 
økonomiske konsekvenser skal gjennomføres.  Det bør kun vedtas en liste over ønskete tiltak. Den 
helhetlige prioriteringen bør skje gjennom den årlige rulleringen av handlingsprogrammet. Dersom 
handlingsprogrammet har gitt en økonomisk ramme til et område, kan det gjennom en temaplan 
vedtas konkret hvordan disse midlene skal brukes.  

Mange fagfelt er i rask endring. Da kan det være aktuelt å rullere temaplaner. Det kan være nye ideer 
til løsninger basert på samfunnsutviklingen, oppdatert forskning, teknologiutvikling eller nye 
tilskuddsordninger. 
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Eksisterende planer for Vestby kommune 

• Kommuneplan, samfunnsdel og arealdel 
 

Områdereguleringer eller tilsvarende: 
• Vestby sentrum – Områderegulering 2016 

Finansieringsmodell 
• Pepperstad – Mange gamle reguleringsplaner, sist vedtatt i 2016 
• Store Brevik – Mange gamle reguleringsplaner, sist vedtatt i 2002. En ny områderegulering er 

under utarbeidelse. 
• Son indre og Son ytre – To eldre reguleringsplaner 1986 
• Hølen – Reguleringsplan 2004 
• Hvitsten og Strandåsen – To eldre reguleringsplaner 2005 
• Vestby næringspark – Flere eldre reguleringsplaner, sist vedtatt i 2009 
 

Kommunedelplaner: 
• Kommunedelplan for friluftsliv 2017-2029 
• Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026 

Handlingsprogram 2020-2023 Nærmiljøanlegg 
Handlingsprogram 2020-2023 Ordinære anlegg 

• Klima- og energiplan 2018-2029. Arbeidet med rullering av denne planen har startet opp. 
Klima- og energiplan – Handlingsdel 

• Kommunedelplan for kulturminner 2017-2021 
 

Temaplaner: 
• Bekjempelse av fremmede arter 2017-2020 
• Boligsosial plan 2016-2020 
• Eldreplan 2019-2039 
• Handlingsplan – rusomsorg 2013-2016 
• Veteranplan for Vestby kommune 
• Sykkelstrategi for Vestby kommune 

Sykkelstrategi – Handlingsdel 
• Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020 
• Temaplan avløp 2019-2043 
• Temaplan vann 
• Barnehageplan Framtidig barnehagebehov 2020-2032 
 

 

 

 

  

https://www.vestby.kommune.no/kommuneplan.530537.no.html
https://webhotel3.gisline.no/webplan_3019/gl_planarkiv.aspx?planid=0216
https://www.vestby.kommune.no/vedtatt-finansieringsmodell-for-vestby-sentrum.538518.no.html
https://www.vestby.kommune.no/kommunedelplan-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.532502.no.html
https://www.vestby.kommune.no/kommunedelplan-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.532502.no.html
https://www.vestby.kommune.no/getfile.php/4774816.2699.stsm7klbksstim/Saksutskrift+Kommunestyret+-Aksjon+skolevei+tiltak+2020.pdf
https://www.vestby.kommune.no/lokale-forskrifter-planer-og-reglementer.530418.no.html
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Overordnede føringer 
 

FNs bærekraftmål  

En bærekraftig utvikling skal imøtekomme behovene vi har i dag, uten å ødelegge mulighetene for de 
som kommer etter oss.  

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig utvikling. Dette er verdens felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 
Målene gjelder for alle land. Det betyr at målene vil påvirke norsk politikk, både nasjonalt og 
kommunalt. 

FNs bærekraftmål forplikter landene til å fremme folkehelse, bekjempe fattigdom og ulikhet, 
redusere klimagassutslipp og håndtere klimaendringene. Bærekraftig utvikling handler om sosial, 
økonomisk og miljømessig bærekraft.  
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Nasjonale forventninger 

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. 

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging legger vekt på at vi står overfor 
utfordringer med å skape 
• et bærekraftig velferdssamfunn 
• et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig 

ressursforvaltning 
• et sosialt bærekraftig samfunn 
• et trygt samfunn for alle 

 

Aktuelle statlige planretningslinjer er 
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing 
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 

I Fylkesmannens forventningsbrev for 2020 fokuserer staten på viktigheten av kommunens arbeid 
med samfunnssikkerhet og beredskap, barn og unge, helse og sosial, samfunns- og arealplanlegging, 
samt forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne.  

Fylkesmannen sendte også ut brev datert 14.11.2019 som omhandlende forventinger til kommunal 
arealplanlegging. Forventningsbrevet har avsnitt om 
• 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 
 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.regjeringen.no/contentassets/d7da55ae4a10487aac61e810c5ce4e3c/statlige_planretningslinjer_for_differensiert_forvaltning_av_strandsonen_langs_sjoen_110325.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/689bae9d728e48e8a633b024dcd6b34c/sprbatp.pdf
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
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Regional forventninger 

Regional planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver fylkeskommunen bør gjennomføre for å få 
en ønsket utvikling i Viken. 

I høringsutkast til Regional planstrategi for Viken 2020-2024 foreslås det at gamle regionale planer 
oppdateres i tre nye regionale planer: 
• Regional plan for økt livskvalitet, deltagelse og likeverd 
• Regional plan for kompetanse og verdiskapning 
• Regional plan for areal og mobilitet 
Regional planstrategi skal vedtas av fylkestinget i desember 2020. 

I dag foreligger slike regionale planer som skal legges til grunn for planarbeid i Vestby kommune: 
• Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 
• Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 – 2030 
• Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus 
• Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus 
• Regional plan for klima og energi i Akershus 
• Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 

o Handlingsprogram til Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 
• Regional plan for masseforvaltning i Akershus 
• Regional plan for vannforvaltning av Glomma vannregion 
• Kunnskapsgrunnlag for regional plan for kompetanse 

Regional planbestemmelse er juridisk bindende og overstyrer både kommuneplan og 
reguleringsplan. Regional plan ellers er ikke juridisk bindende. 

Viken fylkeskommune og tidligere Akershus fylkeskommune har også slike sektorplaner og strategier 
som fortsatt er gjeldende: 
• Vi i Viken - kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi 

o Viken og delregionene - NIBR-rapport 2019 
o Kommuneregioner og regionråd i Viken - NIVI Rapport 2019 

• Kulturplan for Akershus 2016-2023 
• Plan for videregående opplæring i Akershus 
• Samferdselsplan for Akershus 2016-2025 
• Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten 2017-2023 
• Hydrogenstrategi for Oslo og Akershus 2020 
• Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 
• Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019-2022 
• Internasjonal strategi for Akershus fylkeskommune 2014-2018 
• Oslopakke 3 2017-2036, revidert avtale 2016 
• Handlingsprogram Oslopakke 3 2019-2022 
• Handlingsprogram Oslopakke 3 2020-2023 
• Reiselivstrategi for Akershus 2015-2019 
• Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo 
• Sykkelstrategi for Akershus 2015-2030 
• Trygging av skoleveger i Akershus - grunnlag for prioritering 2018 
  

https://viken.no/_f/p1/i34d0f3a8-2ec8-4725-8bf2-c6cc04e6e50b/horingsutkast-til-regional-planstrategi-2020-2024-veien-til-et-barekraftig-viken.pdf
https://viken.no/_f/p1/ib1949fd3-e553-4dd7-9505-4a2519ba6d00/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus.pdf
https://viken.no/_f/p1/i075a8ede-f4d5-40e9-b656-1aeb5847ec84/regional-plan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-i-akershus-2016-2030.pdf
https://viken.no/_f/p1/i4a90aefc-d99b-4465-80e2-aca6af102e5c/regional-plan-for-handel-service-og-senterstruktur-i-akershus.pdf
https://viken.no/_f/p1/ic0c4f7ce-da55-48ea-b49e-a176d1d9f99a/regional-plan-for-innovasjon-og-nyskaping-i-oslo-og-akershus-fram-mot-2025.pdf
https://viken.no/_f/p1/id8d8f217-08fe-4c28-bc34-98c2981850f2/regional-plan-for-klima-og-energi-i-akershus-2018-2050.pdf
https://viken.no/_f/p1/ib4830f37-ac8b-4876-8cc8-c35aaa269d47/regional-plan-for-kulturminner-i-akershus.pdf
https://viken.no/_f/p1/i1462fe34-b6af-4a31-ac54-2154f646b319/handlingsprogram-regional-plan-for-kulturminner-og-kulturmiljoer-i-akershus.pdf
https://viken.no/_f/p1/i101716a1-24f5-4238-891c-d89d66cd77ec/regional-plan-for-masseforvaltning-i-akershus.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/glomma/glomma---dokumenter/forvaltningsplan-2016-2021/versjon-20.12.2015_forvaltningsplan-glomma.pdf
https://viken.no/_f/p1/i72a2417c-56db-4074-bd29-4897ac42ddf2/kunnskapsgrunnlag-regional-plan-for-kompetanse-i-akershus.pdf
https://viken.no/_f/p1/i4f0b8206-d207-4524-b400-9200b65ae0f9/kunnskapsgrunnlag-regional-planstrategi-viken-vi-i-viken.pdf
https://viken.no/_f/p1/i27598d8e-437a-4e67-92d8-0a35bd450655/viken-og-delregionene-nibr-rapport-2019.pdf
https://viken.no/_f/p1/ie39e1c34-794a-4b32-a047-4d40fdc408b2/kommuneregioner-og-regionrad-i-viken-nivi-rapport-2019.pdf
https://viken.no/_f/p1/ia1639a09-9efc-4f16-8d4c-e279a71aabbc/kulturplan-for-akershus-2016-2023.pdf
https://viken.no/_f/p1/ie4e44fd8-6b74-4782-b79c-c441db3812d5/plan-for-videregaende-opplaring-2018.pdf
https://viken.no/_f/p1/iceb1a9cb-ce08-449a-8a0b-3b5088d05fee/samferdselsplan-for-akershus-2016-2025.pdf
https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/4f59fd62d6a047978625478502a862e8/bymiljoavtale---avtaledokument.pdf
https://viken.no/_f/p1/i227a2f2e-8980-4fbf-8b56-f9ec666e506b/hydrogenstrategi-for-oslo-og-akershus-2014-2025-rullert-2017-handlingsprogram-2017-18.pdf
https://viken.no/_f/p1/ib8ae2cf5-2ee0-46e6-8875-3a173a3c5e8b/handlingsplan-for-trafikksikkerhet-i-akershus-2019-2022.pdf
https://viken.no/_f/p1/i3963b3b9-863f-4d19-a9de-8142f73f6687/handlingsprogram-for-samferdsel-i-akershus-2019-2022.pdf
https://viken.no/_f/p1/id221959c-0126-4374-bfb7-16d9cb758d20/internasjonal-strategi-for-akershus-fylkeskommune-2014-2018.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/1389085/binary/1113644?fast_title=Revidert+avtale+Oslopakke+3+for+2017-2036.+Undertegnet+2016-06-05.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/2711912/binary/1329721?fast_title=Handlingsprogram+Oslopakke+3+perioden+2019-2022.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/2711895/binary/1329720?fast_title=Handlingsprogram+Oslopakke+3+perioden+2020-2023.pdf
https://viken.no/_f/p1/ibd5c2cca-40cf-4dc0-a80b-d2d5163af707/reiselivsstrategi-for-akershus-fylkeskommune-2015-2019.pdf
https://viken.no/_f/p1/i07e4653a-e6ec-4043-b8ba-934e7bdefa89/strategi-for-innfartsparkering-i-akershus-og-oslo-17122014.pdf
https://viken.no/_f/p1/i4feb9e34-fe2e-45a3-8e41-10ecf0854ce3/sykkelstrategi-for-akershus-fylkeskommune-2015-2030.pdf
https://viken.no/_f/p1/i7898040f-400a-45f8-945a-97886021c6fb/trygging-av-skoleveger-i-akershus-grunnlag-for-prioritering-2018.pdf


11 
 

Utviklingstrekk og utfordringer 
 

Boligprognose 

Til handlingsprogrammet er det utarbeidet en oversikt over forventet boligbygging. I denne 
kommunestyreperioden forventes det bygget 636 nye boliger. Av disse forventes at 53 % blir bygget i 
Vestby sentrum. I regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legges det opp til at mist  
80 % av boligbyggingen skal skje i Vestby sentrum. 

Vestby ligger i et felles bo- og arbeidsmarked for Oslo-området. I årene framover vil det her være et 
stort behov for mange nye boliger. Særlig vil etterspørselen av leiligheter med rask reisevei til Oslo 
være stor. I likhet med Vestby, vil mange andre kommuner rundt Oslo legge forholdene til rette for 
slik boligbygging. 

Områdereguleringen for Vestby sentrum setter ingen grenser for mange boliger som kan bygges i 
Vestby sentrum de første årene. I utgangspunktet vil det være markedet som styrer dette. Gjennom 
aktiv tilrettelegging og markedsføring kan kommunen påvirke denne utviklingen. 

 

Befolkningsutvikling 

Vestby har en relativt ung befolkning, sammenliknet med snittet av andre kommuner. Antallet eldre 
er relativt lavt, men dette tallet vil øke kraftig i årene framover. Særlig gjelder det antall personer 
over 80 år. 

Kommunens tjenester må tilpasses befolkningsutviklingen.  

Det er en nær sammenheng mellom boligbyggingen og befolkningsutviklingen. Skjer boligbyggingen 
raskere enn boligprognosene tilsier, vil også befolkningsveksten bli større. 

Skal kommunen lykkes med sin sentrumsutvikling og beholde en god styring på økonomien, er vi 
avhengig av befolkningsvekst. 

 

Vestby sentrum 

I sentrumsplanen legges det til rette for å skape et levende sentrum gjennom en bymessig utvikling. 
Planen åpner for bygging av 6.500 nye boliger i gangavstand til Vestby stasjon. Det er satt av areal til 
forretning, kontor og tjenesteyting som skal bidra til å skape byliv. Økt trafikk skal skje gjennom 
gange, sykkel og kollektivtrafikk. Utbyggere er med på dekke kostnadene med utbygging av ny 
kommunal infrastruktur gjennom en finansieringsmodell vedtatt av kommunestyret. 

For å lykkes med sentrumsutviklingen er det viktig å 
• legge til rette for at utbyggere ønsker å investere i sentrumsutviklingen 
• få nok folk til å bosette seg i Vestby sentrum 
• etablere godt med aktiviteter på gateplan som forretninger, kultur og service 

Kommunen ønsker at 80 % av boligbyggingen i Vestby skal skje i sentrum. Det er fremdeles en 
utfordring at en for stor del av boligbyggingen skjer utenfor Vestby sentrum. 

 

 



12 
 

Næringsutvikling 

Vestby kommune har gjennom de siste 30 årene arbeidet bevist for å legge forholdene til rette for 
etablering av nye arbeidsplasser i kommunen. Kommunen scorer høyt på næringsattraktivitet og 
vekst i antall arbeidsplasser. 

Kommunen har ikke ledige tomter for salg på Vestby næringspark. En utvidelse av næringsparken ble 
lagt inn ved siste rullering av kommuneplanen. Denne utvidelsen er ikke så stor som det kommunen 
ønsket. 

Nye boliger i sentrum og befolkningsvekst vil skape kundegrunnlag for et større mangfold av handel 
og service.   

Det ble i 2019 utarbeidet en Konseptutredning for godsterminalstruktur i Oslofjordområdet. Vestby 
et av alternativene som er vurdert, enten som en ny hovedterminal eller som en avlastningsterminal 
i tillegg til Alnabru. 

 

Jordvern 

Vestby kommune har store areal med verdifull dyrka mark og et gunstig klima for matproduksjon. 
Kommunen har et særlig ansvar for å ta vare dyrka og dyrkbar mark, både som en ressurs og et 
grunnlag for arbeidsplasser. Der dyrka og dyrkbar mark unntaksvis tas i bruk til viktige samfunns-
messige tiltak har kommunen bestemt at det skal utarbeides jordvernplaner for å sikre at jorda blir 
benyttet til jordforbedring eller nydyrking. 

 

Natur- og friluftsområder 

Naturområdene i kommunen er viktige både som leveområder for dyr og planter, i klima-
sammenheng, som rekreasjonsområder og som ressurs for jord- og skogbruk. Det er viktig å ha 
kunnskap om kvalitetene og verdiene i disse områdene når kommunen står ovenfor videre vekst og 
utvikling. 

Enkelte naturtyper som dammer med salamander og større eiketrær er under et særlig press i 
kommunen. 

Gjennom flere år har kommune systematisk bekjempet fremmede arter. Dette arbeidet har gitt 
positive resultater. Kommunen har også gjort et godt stykke arbeid med registrering av viktige 
naturtyper. 

Kommunen har kartlagt friluftsområder. Gjennom planarbeid bør denne kartleggingen benyttes for å 
opprettholde eller forbedre adkomsten til friluftsområder. 

Ingen av vannforekomstene som berører Vestby kommune oppnår i dag miljømålet for om god 
økologisk tilstand. Det er i den sammenheng utfordringer knyttet til landbruk og avløp. 

 

Kulturminnevern 

Kommuneplanens hovedmål: 
Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal forvaltes med tanke på en bærekraftig utvikling, 
og utvalgte kulturminner og kulturmiljøer skal bevares som dokumentasjon av fortida og som ressurs 
for framtida. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1bb3e2a7f5bb4be7b9cd94cadf7a48eb/kvu-godsterminalstruktur-april-2020.pdf
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Det er behov med oppdatering av reguleringsplanene for bevaringsområdene i Son, Hølen og 
Hvitsten i forhold til vedtatt kulturminneplan. 

 

Klima og energi 

Kommuneplanens hovedmål: 
Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp 
og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt være forberedt på de 
utfordringene et endret klima vil medføre. I 2050 skal Vestby være et lavutslippssamfunn og innen 
2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent. 

Kommunen har de siste årene fått betydelig bedre datagrunnlag når det gjelder utslipp av 
klimagasser. Veitrafikk står for tre firedeler av alle klimagassutslippene i Vestby kommune. 

 

Mobilitet 

Gjennom sentrumsplanen forutsettes det at all transportvekst i Vestby sentrum skal tas gjennom 
gange, sykling og kollektivtransport. Bakgrunnen for dette er todelt. For det første ønsker kommunen 
å utvikle et attraktivt sentrum hvor mennesker og byliv settes i fokus. For det andre vil dette være 
med på å unngå at utslippene av klimagasser øker. 

Ved å legge forholdene til rette for økt gange, sykling og kollektivtransport også andre steder i 
kommunen, kan dette føre til reduserte klimagassutslipp og bedre folkehelse. 

 

Klimatilpassing 

Kommuneplanens hovedmål:  
Forebygge skader, utnytte overvannet som en ressurs og styrke biologisk mangfold i bebygde 
områder. 

Arbeidet med klimatilpassing skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene.  

 

Masseforvaltning 

Masseforvaltning er et fokusområde i kommuneplanen. Stor utbygging i Vestby og omkringliggende 
kommuner fører til et store mengder med overskuddsmasser. I forbindelse med rullering av 
kommuneplanen ble det utarbeidet et Grunnlagsdokument for masseforvaltning. Enkelte områder er 
lagt inn i kommuneplanen. Så langt er det bare godkjent to områder i Vestby for mottak av rene 
overskuddsmasser. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Kommuneplanens hovedmål:  
Kommunens krise- og beredskapsplaner skal til enhver tid være tilpasset organisasjonen og aktuelt 
trusselbilde.  

Helhetlig ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) ble oppdatert 2.11.2020. ROS-analysen er et 
viktig beslutningsgrunnlag ved utarbeidelse av planer i kommunen. 

http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3019/AndreDokumenter/KPLAN2019_grunnlagsdokument_masseforvaltning.pdf
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Folkehelse 

Kommunens arbeid med folkehelse skal bidra til å fremme befolkningens helse og livskvalitet. 

Det er 2019 utarbeidet et oversiktsdokument over helsetilstander og de positive og negative faktorer 
som kan virke inn på denne. Det er også laget en folkehelseprofil for Vestby kommune for 2020. 

Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling. Oppvekstprofilen for Vestby 2020 viser 
noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og 
deres oppvekstmiljø. 

 

Økonomisk handlingsrom 

Vestby kommune har en god styring på økonomien med overskudd alle år siden 2004. Resultat-
områdene har lang tradisjon for å holde budsjettene sine. Fondssituasjonen har vært svært 
tilfredsstillende, men forslag til handlingsprogram 2021-2024 innebærer at fondsbeholdningen 
framover vil være på et mer vanlig nivå i kommunesektoren.  

Lånegjelden er høy og er således sårbar for renteøkninger. Forslag til handlingsprogram 2021-2024 
legger opp til en ytterligere økning av lånegjelden. 

 

Kommunal tjenesteproduksjon 

Vestby kommune har relativt lave netto driftsutgifter for de fleste tjenestene sammenlignet med 
andre kommuner, herunder også administrasjon. Det er kun innenfor skole vi ligger en del høyere. 
Samtidig er det ingen indikasjoner på at Vestby kommune leverer tjenester med en lavere kvalitet 
enn sammenliknbare kommuner.  

 

Kunnskapsgrunnlag ellers 

Viken fylkeskommune har utarbeidet et grundig grunnlagsdokument om miljøtilstanden og den 
økonomiske utviklingen i regionen. Dokumentet er også nyttig for å vurdere utviklingstrekk og 
utfordringer for Vestby kommune. I tillegg finnes det mer statistikk på fylkeskommunens 
hjemmeside om «Analyse, statistikk og kart». 

  

https://www.vestby.kommune.no/getfile.php/4774665.2699.smpkbjstbwnnma/Oversiktsdokument+Folkehelse+i+Vestby+2020.pdf
https://www.vestby.kommune.no/getfile.php/4774662.2699.nzjzu7qszsuuia/Folkehelseprofil+2020+Vestby.pdf
https://www.vestby.kommune.no/getfile.php/4774671.2699.ulbiwjuqumajpt/Oppvekstprofil+2020+Vestby.pdf
https://viken.no/_f/p1/i4f0b8206-d207-4524-b400-9200b65ae0f9/kunnskapsgrunnlag-regional-planstrategi-viken-vi-i-viken.pdf
https://viken.no/tjenester/planlegging/analyse-statistikk-og-kart/
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Plan- og utredningsbehov  
 

Kommuneplan 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt av kommunestyret 18.3.2019. Innsigelser ble 
avgjort ved departementets vedtak 17.2.2020. 

I gjeldende kommuneplan er det fem fokusområder: 
• Sentrumsutvikling 
• Næringsutvikling 
• Landbruk, natur- og kulturmiljø 
• Klima og energi, klimatilpassing og samfunnssikkerhet og beredskap 
• Masseforvalting 

Både samfunnsdelen og arealdelen skal rulleres. 

Når det gjelder samfunnsdelen er det ønskelig med en mer systematisk målstruktur og bedre 
sammenheng mellom samfunnsdelen og handlingsprogrammet. Det bør vurderes om målstrukturen 
bør følge FNs bærekraftsmål slik regjeringen legger opp til. Det bør også vurderes om samfunnsdelen 
bør legges inn i Framsikt på samme måte som handlingsprogrammet. 

Når det gjelder arealdelen er det ønskelig med avklaringer og opprydding av enkelte bestemmelser. 
Unøyaktigheter i kommuneplankartet bør justeres slik at det ikke er tvil om hjemmelsgrunnlaget. 
Kommunestyret har vedtatt at det skal jobbes for å finne en ny avkjøring fra E6 til næringsområdet 
og at IKEA-jordet skal tilbakeføres til LNF. Det er ønskelig å vurdere utlegging av mer areal for 
næringsutvikling og renmassemottak. Det er ikke behov for å vurdere utlegging av nye areal for 
boligbygging utenfor Vestby sentrum (grønn grense). En mer entydig arealdel vil lette 
byggesaksbehandlingen. 

 

Områdereguleringer 

Det skal utarbeide nye områdereguleringer til erstatning for eldre reguleringsplaner. Gamle 
reguleringsplaner skal tolkes ut fra byggeforskriftene som gjaldt da planen ble vedtatt. Med mange 
gamle planer fra forskjellige tidsperioder skaper dette utfordringer. For bevaringsområdene i Son, 
Hølen og Hvitsten har kulturminneplanen kommet med innspill som bør innarbeides. Oppdatering i 
forhold til ny bebyggelse, nye grenser og tiltak som er endret vil lette byggesaksbehandlingen. 

 

Detaljreguleringer 

Større kommunale detaljreguleringer som skal gjennomføres er ny hovedvannledning fra Moss, ny 
vei ASKO-Sole Skog og utvidelsen av Vestby næringsområde som ble lagt inn ved siste rullering av 
kommuneplan. 
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Kommunedelplaner 

Klima og energi 
Basisår for vedtatt kutt av klimagasser er ikke definert i dagens plan. Dette må defineres, slik at vi kan 
se om vi er på riktig vei for å nå målet om 40 % reduksjon. Om nødvendig må nye tiltak foreslås 
gjennomført. Også effekten av utviklingen i Vestby sentrum må vurderes. Arbeidet med rullering av 
planen er startet opp i 2020. 

 

Naturmangfold 
I forbindelse med frivillig vern av Ødemørk vedtok kommunestyret at det skal utarbeides en 
kommunedelplan for naturmangfold. Temaplan for bekjempelse av fremmede arter bør innarbeides i 
denne planen. 

 

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
Ved neste rullering av kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv bør friluftsplanen 
innarbeides. 

 

Temaplaner 

Finansieringsmodell 
I Vestby sentrum skal det i årene framover bygges mye offentlig infrastruktur. Det er vedtatt en 
finansieringsmodell som skal sikre fordeling av disse utgiftene mellom private utbyggere og Vestby 
kommune. Noen tiltak er bygget ut. Det er klart at kollektivbrua ikke skal bygges av kommunen. 
Siden IKEA varehuset ikke kommer må kommunen selv bygge ut rundkjøring i krysset Garderveien x 
Osloveien. Det er også klart at Viken fylkeskommune ikke ønsker å inngå avtaler om momsrefusjon 
når kommunen bygger fylkeskommunens veier. Alt dette gjør at vi i løpet av noen år må revidere 
finansieringsmodellen. 

 

Sykkelstrategi 
Gjeldende sykkelstrategi ble vedtatt i 2019 for at kommunen kunne bli en registrert sykkelby. Planen 
ble på enkelte områder ikke godt nok gjennomarbeidet. Planen skal revideres i 2021. 

 

Ladeinfrastruktur 
Klima og energiplanen legger opp til at det skal utarbeides en egen konkret plan for ladeinfrastruktur 
i Vestby. 

 

Boligsosial plan 
Gjeldende boligsosial plan gjelder for perioden 2016-2020 og det er behov for rullering. 
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Helse og omsorgsplan 
Vestby kommunes helse- og omsorgstjenester skal ha en aktiv pasient- og brukerrolle. Dette 
innebærer at innbyggernes egne mål og behov legges til grunn for tjenesteutformingen. En 
bærekraftig helse- og omsorgstjeneste må tilrettelegge for nye faglige tilnærminger som vil kreve 
endrede arbeidsmetoder.  

Det bør utarbeides en helhetlig helse- og omsorgsplan. Den skal angi retningen for 
tjenesteutviklingen i et langsiktig perspektiv mot 2040. Utgangspunktet er dagens utfordringsbilde. 
Planen bør angi retningen i tjenesteutviklingen for 2021-2030. 

Planen skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, 
behandling og oppfølging, slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas. 

Planen må klargjøre kommunens framtidige handlingsrom. På den måten vil planen danne grunnlag 
for prioriteringer og utvikling av kvalitetsmessige gode og bærekraftige tjenester. 

 

Barnehageplan 
Dagens barnehageplan ble vedtatt i 2019. Endringer i antall barn fordelt på områder i kommunen 
endrer seg raskt. For disse årskullene er det spesielt utfordrende å lage gode befolknings-
framskrivinger. Det er derfor viktig å følge med i den reelle utviklingen av barnetallene. 
Barnehageplanen skal oppdateres jevnlig. 

 

Spredt avløp 
En plan for spredt avløp er under utarbeidelse. 

 

Trafikksikkerhet 
Det skal utarbeides en ny trafikksikkerhetsplan. Fylkeskommunen avvikler ordningen med Aksjon 
skolevei. 
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