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1. INNLEDNING 

Rambøll har stått for utarbeidelse av dette planinitiativet på vegne av tiltakshaver MOVAR. 
MOVAR er et interkommunalt selskap (eid av Moss, Råde, Vestby og Våler), og leverer blant 
annet renovasjonstjenester til Mossregionen. Planinitiativet har som hensikt å være et 
grunnlagsmateriale til et oppstartsmøte med planmyndigheten i Vestby kommune.  
Planinitiativet er utarbeidet slik at det er i samsvar med forskrift om behandling av private forslag 
til detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 
 
Formålet med planinitiativet er å regulere areal til renovasjonsformål i Brevik. Brevik er ett av tre 
områder i Vestby kommune hvor MOVAR har identifisert behov for nye renovasjonsarealer. De 
tre områdene er vist på kartet under (Figur 1).  
 
Bakgrunnen for dette er ny forskriften for håndtering av husholdningsavfall som er i prosess med 
å bli vedtatt i Vestby kommune. Den nye forskriften gir krav til at oppsamlingsenheter skal stå så 
nært en kjørbar vei som mulig (innenfor 8 meter) jf. §17. Med kjørbar vei menes privat eller 
offentlig vei med snumulighet eller mulighet for gjennomkjøring (se vedlegg). I Vestby kommune 
er det flere veier som ikke tilfredsstiller kravene til kjørbar vei for renovasjonsbilene. MOVAR har 
identifisert følgende utfordringer: 
 

- Manglende snuplass. Flere steder må 
renovasjonsbilen rygge lange avstander som 
påvirker trafikksikkerheten. Spesielt på 
vinterstid er det en utfordring, MOVAR har 
tidligere hatt både ulykker og nestenulykker 
på grunn av dette, og det har blitt skader på 
renovasjonsbiler, men også personskader har 
forekommet. 

- Stigning på veier over 8 % 
- For smal veibredde, dvs. under 3 meter (+ 

0.5 meter veiskulder på hver side) 
- Manglende areal til å plassere felles 

renovasjonsutstyr. MOVAR eier ingen plasser, 
og flere grunneiere vil ikke ha 
renovasjonsutstyr på sin eiendom.  

- Vestby kommune har i Hovedplan 2018-2022 
sagt at det skal innføres helårsrenovasjon 
med full kildesortering for alle fritidsboliger. 
Det krever større arealer som er tilgjengelig  
hele året.  

 
For å løse denne utfordringen ønsker MOVAR å 
tilrettelegge for nedgravde avfallscontainere på steder 
der det er naturlig å kjøre når man skal til og fra sin 
eiendom.  
 
MOVAR har planer om å installere nivåmåling i alle 
nedgravde avfallscontainere, slik at avfallshentingen 
effektiviseres. Antall tømminger vil da antageligvis 
reduseres ift. tømming etter fastsatt rute. Dette vil 
spare miljøet for unødvendig kjøring.  
 

Figur 1. Områder med behov for nye 
renovasjonsarealer. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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2. KONTAKTINFORMASJON 

 
Tiltakshaver 
Tiltakshaver: Movar AS 
Kontaktperson: Nina Marie Olsen  
Telefon: (+47)91341821 
E-post: nina-marie.olsen@movar.no 
 
Fagkyndig plankonsulent 
Firma: Rambøll 
Kontaktperson: Ane Tronstad    
Telefon: 951 51 374 
E-post: ane.tronstad@ramboll.no 
 
 
Oppstartsmøte 
Følgende personer ønsker å delta i møtet: 
Rambøll: Ane Tronstad, Andrea Birch-Aune Marthinsen 
MOVAR: Nina Marie Olsen, Freddy Tangen, Tor Emil Sæby 
 
  

mailto:nina-marie.olsen@movar.no
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3. KORT PRESENTASJON AV PLANINITIATIVET 

3.1 Formålet med planen 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge arealer for renovasjon i Vestby kommune i område 
3: Brevik (Figur 1). I Brevik vil boliger som ligger i rød sone ikke ha tilfredsstillende vei for 
renovasjonsbiler etter vedtak av ny forskrift. Rød sirkel på kartet under viser foreslått plassering 
av renovasjonsareal.  
 

 

Figur 2. Rød sone viser boliger hvor renovasjonsbilen ikke vil nå fram på grunn av krav til vei. 

 

3.2 Planområdets plassering 

Dette planinitiativet omfatter to planområder med beliggenhet vist på illustrasjonen under (Figur 
3).  
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Figur 3. Planområde 1: Gartnerveien, planområde 2: Ringveien. 
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3.3 Planområde 1 Gartnerveien 

 

Figur 4. Planområde 1. Gartnerveien. 

 

3.3.1 Dagens bruk 

Arealet omfatter fulldyrka jord med svært god jordkvalitet og stor verdi. Brukes i dag som jorder 
for hester. Ingen rødlistede arter registrert i naturdatabasen. 
 

 

Figur 5. Foto av planområdet. Bilde tatt fra Gartnerveien ved innkjøring til Rema 1000. 
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3.4 Planområde 2 Ringveien 

 

Figur 6. Planområde 2. Ringveien. 

 

3.4.1 Dagens arealbruk 

Ingen truede eller rødlistede arter. Hagelupin (fremmed art). Fulldyrka jord med god jordkvalitet. 
Trær innenfor planområdet.  
 

 

Figur 7. Foto av planområdet. Bildet er tatt fra krysset vest i planområdet. 
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4. GJELDENDE PLANSTATUS 

4.1 Planområde 1: Gartneriveien 

I kommuneplanens arealdel for Vestby kommune 2019-2030 området avsatt til LNFR-formål for 
nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag.  
 

 

Figur 8. Utsnitt av KPA. Tilgrensende areal (Rema 1000) er regulert til kombinert forretning/kontor i 
reguleringsplan for Liaveien (planid: 0106, vedtatt 2009). 

 

4.2 Planområde 2 Ringveien 

Regulert til landbruksområde i reguleringsplan for Søndre Brevik (2003), PlanID: 0119.  
 
Frisiktlinje er vist på kartet med stiplet linje. Byggegrense mot veien er satt til 8,5 meter fra 
senterlinje vei (Ringveien, kommunalt eid). 
 
 



 
RENOVASJONSAREALER BREVIK 11 (15) 

 
 
 
 
 
 

Ramboll 

 

Figur 9. Utsnitt fra KPA. 

 
 

4.3 Aktuelle planretningslinjer og regionale føringer 

- Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging (2009) 
- Naturmangfoldloven 
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5. KRAV TIL PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 
konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om 
konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal 
vurderes om bør konsekvensutredes. Tiltaket faller verken under vedlegg 1 eller 2.  
 
Planforslaget er ikke i tråd med overordnet plan, men vi finner ikke at tiltaket har vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn jf. §10 da tiltaket er begrenset i areal og bruk av naturressurser, 
og det er ikke identifiserte truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle 
kulturminner som planforslaget kommer i konflikt med.  
 
Basert på dette er det vurdert at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning. Alle aktuelle 
forhold, selve plantiltaket og virkningene av det vil bli beskrevet på vanlig måte i 
reguleringsplanens planbeskrivelse.  
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6. VARSLING OG PLANAVGRENSNING 

6.1 Foreslått plangrense 

Figurene under viser foreløpige planavgrensning. Planområde 1 er på 1,9 dekar og omfattes av 
eiendommen(e) 132/6, 132/1071, 132/1052 (Figur 8). Planområde 2 er på 2,1 dekar og 
omfattes av eiendom 132/1. I tillegg vil alle som skal benytte de nye renovasjonsarealene bli 
berørt av tiltaket som vist i (Figur 9).   
 

 

Figur 10. Planområde 1: Gartnerveien. Forslag til planavgrensning. 
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Figur 11. Planområde 2: Ringveien. Forslag til planavgrensning. 

 

6.2 Hvem skal varsles 

Liste over hvem som skal varsles får vi fra Vestby kommune. Det er som regel berørte naboer, 
eventuelle foreninger og offentlige organer som skal varsles.  
 
Vi vil påpeke at det er viktige å få varslet velforeninger som berøres av tiltaket.  
 

6.3 Medvirkning 

Berørte naboer og andre interessente vil få mulighet til medvirkning gjennom varsel om oppstart. 
Naboer og offentlige organer skal varsles med brev i post. Igangsetting av planarbeidet skal også 
varsles i en lokalavis samt på kommunens nettside. 
 
Det er på dette tidspunktet planlagt å ha informasjonsmøte om planene i forbindelse med varsel 
om oppstart.  
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7. VEDLEGG 

7.1 Planavgrensning 

7.2 Illustrasjonsplan 

7.3 Krav til kjørbar veg 
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