
Vestby kommune 

Vestby hyttepark II – Områderegulering - 
Bestemmelser 
Forelagt plan- og miljøutvalget 23.11.2020 

                           

§ 1 Fellesbestemmelser  

1.1 Formål   

 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ny hyttebebyggelse for fritid 

og turistanlegg   

1.2 Rekkefølge  

Det skal ikke gis ferdigattest før gangveier, parkeringsplasser og gjerde mot vest er 

opparbeidet.  

1.3 Beredskap  

Rundt alle større bygninger skal det være kjøremulighet for brannbil. Det skal være 

en ekstra beredskaps-adkomst til planområdet.  

1.4 Nærmere undersøkelser 

Før det søkes igangsettingstillatelse eller tiltak i ett trinn innenfor planområdet skal 

følgende undersøker gjennomføres:  

 Geotekniske undersøkelser med tanke på jordflytting, fundamentering og 

stabilitet, inkludert veifyllinger.  

1.5 Byggegrenser  

Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. Veier, stier, 

garasjer, parkeringsplasser, uthus, leke- og idrettsanlegg, mindre bygninger for 

kommunaltekniske anlegg og nettstasjoner som planen åpner for, tillates etablert 

utenfor byggegrensene.  

1.6 Anleggsperioden  

Før fremkommeligheten eller trafikksikkerheten i veier, gater, gangveier og fortau 

reduseres på grunn av anleggsarbeid i henhold til denne planen, skal det 

gjennomføres avbøtende tiltak for best mulig opprettholde fremkommelighet og 

trafikksikkerhet både for gående, syklende og kjørende.  

 

 

§ 2 Fritids- og turistformål  

 
Området kan utnyttes til ulike kombinasjoner av reiselivs- aktivitets - og veg 

serviceanlegg. Tillatt tomteutnyttelse %BYA = 40% Maksimal møne/gesimshøyde 9 

meter.  

 

Bebyggelsen skal i tillegg følge stilen på utleiehyttene i området for øvrig når det 

gjelder materialvalg, takvinkel og utforming.  



 

 

§ 3 Samferdselsanlegg/Trafikkareal   
3.1  

Vei, gang- og sykkelvei og annen veigrunn skal være felles for eiendommene gnr. 32 

bnr. 1 og gnr. 31 bnr. 18. 

    

 3.2   

Parkering, det skal være 1,2 parkeringsplass pr. hytte-enhet.  

 

 

§ 4 Utomhusplan  
4.1    

Før igangsettingstillatelse gis, skal godkjent utomhus-plan i målestokk 1:200 

foreligge. Utomhus-plan skal vise overordnet grep for hele område og samt detaljert 

plan. Denne skal vise fellesarealer, beplantning, gangveier, ute-oppholdsarealer, 

arealer for lek, adkomst- og parkerings-arealer, plan for drenasje og behandling av 

overvann, samt områder for søppelhåndtering. Uteareal skal være sikret mot 

forurensning, trafikk og annen helsefare.  Beplantning skal bidra til å gi uteområdet 

en parkmessig karakter.  

 

4.2  

Før midlertidig brukstillatelse gis, skal utomhus-anlegg være opparbeidet.  

 

4.3   

Det skal dokumenteres at overvanns-løsning er utformet og dimensjonert slik at 

avrenning fra planområdet pr. tidsenhet ikke overstiger dagens avrenning før det gis 

igangsettingstillatelse i planområdet.  

 

4.4   

Adkomst til planområdet skal være via privat felles avkjørsel fra Drøbakveien.  
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