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1. Bakgrunn for planen 
 
 
1.1  Bakgrunn for planen 

  
Vestby Hyttepark AS ønsker å utvide eksisterende anlegg 

 
 
1.2 Oppdragsgiver 
         
 Oppdragsgiver er: Vestby Hyttepark AS v Tor Einar Johansen 
       Hytteveien 11, 1540 Vestby 
  
 
1.3      Planlegger/forslagstiller 
  
 Arkitekthuset Knudtsen AS, v. Knut H. Knudtsen, arkitekt MNAL 
 Postboks 117,   
 1431 Ås 
 E-post: Knut@arkitekt-knudtsen.no 
 
                  
1.4    Eiendoms - og eierforhold 
  

Planen omfatter følgende eiendom: Det skilles ut ca 5 daa fra eiendom  
Gnr. 32/1 

 
1.5  Foreløpig arbeid med planen 

  
Oppstartsmøte med saksbehandlere i Vestby kommune ble gjennomført 2.09.2019  
 
Planen ble lagt frem som forhåndsforleggelse i Plan- og Miljøutvalget i møte den 
19.11.2019. Utvalget anbefaler at arbeidet med reguleringsplanen fortsetter.  
 
Saken ble annonsert i pressen 11.12.2019 og tilskrevet naboer, Statens vegvesen, 
fylkesmannen m.fl.   

 
 

 
 
 



                                        ARKITEKTHUSET KNUDTSEN AS     POSTBOKS 117, 1431 ÅS    
 4 AV 15 

 
2. Planområdet ved dagens forhold 
 
2.1 Beliggenhet og bruk 
  

 Området ligger på vestsiden av eksisterende område for Vestby Hyttepark, ca 
200 meter vest  for E-6. Byggeområdet er 4990 m2.  Eiendommen Gnr. 
32/1 består i dag av utvokst skog, i kommuneplanen er det LNF område.  

 
 Byggeområdet har adkomst fra  Hytteveien, denne strekningen av Hytteveien 

er privat, og har en beskjeden trafikk. 
          
 
2.2  Planområdet og forholdet til tilliggende areal 
  
 Landskap, estetikk og stedsutvikling 
  

Tomten skråner mot øst, fra kote 96 i det syd-øste hjørnet til kote 94 ved 
veien.      

 Naturgrunnlag 
 

 Utearealet består av gammel skog, noe fjell i dagen. 
 
  
 Miljøvernfaglige forhold 
  

Området er ikke spesielt utsatt for negative miljøpåvirkninger av noe slag, 
verken luftforurensning vind eller støy er fremtredende. 

  
  
 Berdskapsmessige forhold /ROS analyse 
 
 Vi vurderer den samlende risiko for området til å være svært liten. På dette 

grunnlag antas det at det ikke er behov for å iverksette spesielle tiltak eller 
hensyn- soner. Se egen ROS-analyse. 

  
 Verneinteresser 
  
 Automatisk fredete kulturminner: 
  

Viken Fylkeskommune har i brev av 13.01.2020 påpekt at det er flere 
gravminner nær planområdet, de nærmeste er registrert 30-40 meter vest for 
forslaget. Gjelder to lokaliteter med tilsammen fire gravminner, registrert med 
id 51385 og id 41682. Riksantikvarens database over kjente kulturminner, 
samt en mulig gravhaug (id 265825). Id 51385 består av to rundhauger med 
diameter på henholdsvis 16 og 9 meter.  Det påpekes at det er behov for en 
buffersone mellom hytteparken og gravminnene, 
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 Nyere tids kulturminner: 
  
 Fylkesmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 
 
 Jordvern, Landbruk og Naturressurser 
  
 Det er ingen jordbruks- eller store skogbruksinteresser innenfor planområdet. 
 
 
 Barn og unges interesser 
 
 Området skal benyttes til turistanlegg, uten fastboende. 
                                

 Sosial infrastruktur 

Det er kort vei til Vestby sentrum, med butikker, jernbanestasjon, bussruter 
etc. 

 
 Teknisk infrastruktur (utenom vei) 
  

Området har all nødvendig infrastruktur. Ledninger for vann, spillvann og 
overvann er ført frem til naboeiendom i øst.   

  
 Vei og trafikk 
  
 Adkomst skjer fra Hytteveien. 
  
 Juridiske forhold 
  
 Det er Vestby Hyttepark AS som vil bli eier av eiendommen 
 
 
 

3. Planstatus  
 
3.1    Overordnede føringer og gjeldende planstatus 
 
 Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 
 
  ●   RPR T-5/93 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og 

transportplanlegging. 
 ●   RPR T-1442 Støy i arealplanleggingen 
 
 Gjeldende overordnede planer 
 Kommuneplanens arealdel 2019 – 2030 
 
 Området er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel 
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 Pågående planarbeid i nærområdet 
 
 Det pågår ikke andre planarbeider i området 
 

Området er justert i forhold til først annonsert, Området er trukket noe unna 
registrerte fornminner. 

 
 
 
3.2    Vurdering av samsvar med overordnede føringer og krav til planprogram                                    

og konsekvensutredning (KU) 
 

Planforslaget er vurdert i.h.t. plan- og bygningslovens §4-1 Planprogram og 
tilhørende `Forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2009.06.26, nr. 855). 

 
 Det er foretatt konsekvensutredning i.h.t  fornminner. 
 
3.3  Tidligere politisk behandling:  
 

Plan- og miljøutvalgets fattet følgende vedtak i behandling av 
forhåndsforleggelse for planen:  

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 anbefaler Plan- og 
miljøutvalget at det arbeides videre med reguleringsplan for Vestby hyttepark 
2. 

 
 
 Tiltakshavers oppfølging av politisk vedtak og råd i oppstartsmøtet: 
 Vedtaket vil bli ivaretatt i planen. 
 

 Råd / føring Tiltakshavers 
oppfølging 

1 Pkt. 1 Rådet er fulgt. 
   

 
 

4.  Beskrivelse av planforslaget 
 
4.1  Hensikten med planen 
 
 Hensikten med planen er å utvide kapasiteten til Vestby Hyttepark. 
 
 
4.2    Arealbruk og- utnyttelse 
 
 Området reguleres til følgende: 
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 Arealformål 
 Fritids og turistanlegg 
 

   Det er planlagt 7 hytter, 3 og 4 enheter i hver hytte, som  utgjør 25 enheter 
  
 Grad av utnytting og byggehøyder 
 På området tillates en utnyttelsesgrad (BYA) som følger: 

N3: Tillatt tomteutnyttelse %BYA = 40% Maksimal møne/gesimshøyde  
9 meter 

 
 Utvendig fellesareal 
 Felles adkomst med snu og parkeringsplass. 
 Felles beplantet uteareal. 
 
 Adkomst og parkering 
 Adkomst skjer fra Hytteveien. Dette er en privat felles vei 
 Parkeringsdekningen er i tråd med kommuneplanen. 
 
 Trafikkforhold 

Adkomst skjer fra Hytteveien. Dette er en privat vei som vesentlig betjener 
hytteparken. 

 
Området er i dag plaget med forsøpling og blir ofte brukt til avtrede for 
busspassasjerer som har en liten pause ved veikro på nabotomten. Det er for 
dårlig wc kapasitet her. Det vil bli satt opp viltgjerde mellom 
reguleringsområde og skogen.  Det vil senere på hytteparkens område bli 
oppført et toalettanlegg med god kapasitet for busstopp, noe det er et stort 
behov for.  

 
 
 
 
 
4.27  Rekkefølgebestemmelser 
 
 Før boligene tas i bruk skal følgende være opparbeidet: 
 "   Adkomstvei 

 "   Parkeringsareal 

 "   Uteoppholdsareal 
 

5.  Virkning av planforslaget 
 
5.1 Verneinteresser 
 

Viken Fylkeskommune har i brev av 13.01.2020 påpekt at det er flere 
gravminner nær planområdet, de nærmeste er registrert 30-40 meter vest for 
forslaget. Gjelder to lokaliteter med tilsammen fire gravminner, registrert med 
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id 51385 og id 41682. Riksantikvarens database over kjente kulturminner, 
samt en mulig gravhaug (id 265825). Id 51385 består av to rundhauger med 
diameter på henholdsvis 16 og 9 meter.  Det påpekes at det er behov for en 
buffersone mellom hytteparken og gravminnene, i forbindelse med befaring 
ble det observert mye søppel og avfall i en sone på 20 meter inn i skogen. 

 
Dette er et problem som Vestby Hyttepark vil ta tak i, det vil bli satt opp et 
viltgjerde mellom planområdet og skogen. Det er et problem at det turbusser 
stopper for pause, toalett kapasitet er langt fra tilfredsstillende for en full 
turbuss. Vestby Hyttepark har planer om å bygge om deler av eksisterende 
resepsjons bygning, til et moderne toalett anlegg for besøkende, som 
sammen med å avgrense skogen med viltgjerde vil dagens søppelproblem 
være løst.  

 
 Se vedlagt konsekvensanalyse for utredning om kulturminner.  
 
5.2 Jordvern, Landbruk og Naturressurser 
 

Det er ingen jordbruks interesser innenfor planområdet, vedr. skogbruk er det 
gammel utvokst granskog. 

 
5.3 Miljøvernfaglige forhold 
 

Området er godt skjermet for støy fra biltrafikk. Området ligger vest for 
hytteparken, Nærmeste trafikkerte vei er E-6 som ligger i luftlinje ca 200 meter 
unna. Det er ikke andre støykilder i området.  

 
Det er ikke andre kilder som påvirker miljøet negativt. Det er ikke mulighet for 
tilknytning til fjernvarme i området. Bebyggelsen vil bli oppført etter TEK 17. 
Det vil ikke få negative konsekvenser for naturmangfoldet i området med 
henblikk på naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

 
5.4  Beredskapsmessige forhold / ROS-analyse 
 

Vi vurderer den samlede risiko for å være svært liten. På dette grunnlag antas 
det at det ikke er behov for å sette i verk spesielle tiltak eller hensynssoner. 
Se egen ROS-analyse. 
 

5.5 Barn og unges interesser 
 
 Området er et turistanlegg uten fastboende. 
 
 Barn og unges interesser vil bli godt ivaretatt ved gjennomføringen av planen.  
 Der er lekeplass for de minste barna på området øst for planområdet.  
 
5.6 Teknisk infrastruktur (utenom veg) 
 

Det planlegges 7 hyttebygg, hver med 4 enheter. Infrastruktur vil bli koblet 
sammen med Hytteparkens eksisterende anlegg 

 Drensvann og overvann skal håndteres i henhold til kommuneplanens krav. 
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Det er kapasitet vedr. vann og grå-vann, samtlige vil bli tilknyttet eksisterende 
bygningsmasse øst på nabotomten.  El. kraft situasjon vil bli vurdert og 
behovet vil være 140 kw. 

 
 Overvann ledes til anlagt dam nord for planområdet.  
 
5.9 Veg og Trafikk 
 
 Vegtrafikk 
 Adkomst skjer fra Hytteveien som er en privat vei. 
 

Kollektivtrafikk.   
Det er bussholdeplasser på andre siden av E-6. 

 
Gang- og sykkeltrafikk.  
Det er flere lokalveier i området som blir brukes av syklister. 

 
 Parkering: 

Parkering- krav for sykler og bil skal dekkes i henhold til kommuneplanens 
arealdel 

 
5.10 Universell utforming  
 

Kravet til tilgjengelighet vil bli fulgt. Bebyggelsen og uteareal vil ha krav om 
tilgjengelighet i henhold til teknisk forskrift. 

 
 
5.11 Landskap, estetikk, og stedsutvikling 
 
 Landskap 

Landskaps-situasjonen vil i noen grad bli noe endret når de gamle utvokste 
trærne på eiendommen blir fjernet, men skogen øst for eiendommen vil bli 
urørt slik at landskapsvirkningen vil stort sett bli uendret. 

  
 Estetikk 

Bygninger på tomten vil være identiske som hyttebebyggelsen på 
naboeiendommen på østsiden. 

 
 Stedsutvikling 

Den planlagte bebyggelsen vil utvide kapasiteten til hytteparken, noe det er et 
stort behov for. 

 
 
5.11 Sosial infrastruktur 
 

Resultatet av planarbeidet er så begrenset at det ikke vil utløse behov nye 
offentlige tilbud. 

 
5.12 Juridiske og økonomiske forhold 
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 Anlegget vil bli eiet og driftes av Vestby Hyttepark. 
 

Gjennomføringen av planen vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Vestby 
kommune.  

 

6.  Faglige råd i oppstartmøtet  
 

Plan- og miljøutvalgets fattet følgende vedtak i behandling av 
forhåndsforleggelse for planen:  

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 anbefaler Plan- og 
miljøutvalget at det arbeides videre med reguleringsplan for Vestby hyttepark 
2. 

 
 
 Tiltakshavers oppfølging av politisk vedtak og råd i oppstartsmøtet 
 Vedtaket vil bli ivaretatt i planen. 
 

 Råd / føring Tiltakshavers 
oppfølging 

1 Pkt. 1 Rådet er fulgt. 

   

 
 

7.  Medvirkning 
 
7.1  Varsel om oppstart 
 

Planarbeidet ble varslet naboer, offentlige etater og berørte parter gjennom 
brev og avisannonse den 9 desember 2019.  

 
7.2  Innkomne merknader til varsel om oppstart 
  
 Innkomne merknader følger som eget vedlegg.  
 
 Liste over innkomne merknader 
 
 1. Statens vegvesen     29.08.2019 
 2. Fylkesmannen i Oslo og Viken    10.12.2019 

 3. Norges vassdrags- og energidirektorat  11.12.2019 
 4. Direktoratet for mineralforvaltning   11.12.2019 

 5. Kystverket Sørøst     11.12.2019 
 6. Fiskeridirektoratet      13.12.2019 
 7. Bane Nor       16.12.2019 
 8. Hafslund Nett      16.12.2019 
 9. Statens vegvesen     21.12.2019 
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 10. Viken Fylkeskommune     13.01.2020 
 
 
 Sammendrag av merknadene 
 
 Statens vegvesen: 
 

I det videre planarbeidet bør det belyses hvilke trafikale virkinger den 
foreslåtte utvidelsen vil ha på trafikkavviklingen mot E-6. Både dagens trafikk 
til og fra planområdet, i tillegg til den forventede økningen som følge av 
utvidelsen av utvidelsen.  

 
De nye hyttene blir liggende nær gul støysone, det anbefales at soverom i 
størst mulig grad legges til stille side, og at kravene til støy i T-1442/216 
overholdes. Det forutsettes at atkomst skal skje fra Drøbakveien.  

 
 Det er uaktuelt med adkomst direkte fra avkjøringsrampen fra E-6 
 
 Tiltakshavers kommentar:  
 Trafikale virkinger er beskrevet i kapittel 5 
 
 Fylkesmannen i Oslo og Viken: 
 

Deler av planområdet vil bli utsatt for veitrafikkstøy, det vises til Retningslinjer 
for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/216. Det anbefales å 
innarbeide bestemmelser om støygrenser i henhold til tabell 3 i nevnte 
retningslinje. Aktuelle tiltak må inntegnes på plankartet og nedfelles i 
planbestemmelser. 

 
Tiltakshavers kommentar:  
Merknaden tas til orientering og innarbeides i reguleringsbestemmelsene.  

 
 Norges vassdrags- og energidirektorat: 
 

Flom, erosjon, skred og overvann. Det påpekes at det er viktig å forebygge 
skader fra flom- erosjon og skred. Det er krav i Plan- og bygningsloven og 
byggeteknisk forskrift (TEK 17) som krever tydelige krav til sikkerhet mot flom.  
Hensyn til flom må også sees i sammenheng med lokal overvanns-
håndtering. Det må planlegges evt. fordrøyningsbasseng for å ta flomtopper 
som en konsekvens av økt utbygging som medfører større harde overflater 

 
 Tiltakshavers kommentar:  
 Merknaden tas til orientering og innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 
 
 Direktoratet for mineralforvaltning: 
 

Vi har ingen merknader til varsel om oppstart med planarbeidet. Dersom det i 
forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre 
fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut 
til høring og offentlig ettersyn. 
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Tiltakshavers kommentar:  
Vil ta kontakt hvis deres fagområder blir berørt.  

 
 Kystverket Sørøst: 
 

Kystverket Sørøst har ingen merknader til varsel om oppstart med 
planarbeidet. 

 
 Fiskeridirektoratet: 
 

Fiskeridirektoratet region sør har ingen merknader eller innspill til varsel om 
oppstart med planarbeidet. 

 
 
 BANE NOR: 
 

Bane Nor har ingen merknader eller innspill til varsel om oppstart med 
planarbeidet. 

 
 Hafslund Nett: 
 

Hafslund Nett har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde 
for og hensyn til de anlegg som er nødvendig for nettselskapet å drifte og 
etablere. De er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører 
forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. 

 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet og er 
bygget i.h.t. områdekonsesjon. 

 
Hafslund Nett har høyspenning- kabler innenfor planområdet. Normalt kan det 
iverksettes tiltak, inkludert planting av trær, så nært kabelgrøft som 1 meter fra 
kabelgrøtens ytterkant. Adkomst til kabelgrøft må ikke hindres eller endring av 
overdekking. 

 For lokalisering av kabler må det foretas kabel-påvisning.  
 
 Det må tas hensyn til en frittliggende nettstasjon innenfor planområdet. 

For å sikre kraft til ny bebyggelse kan det bli behov for areal til en ny 
nettstasjon innenfor planområdet.  

 
 Det ønskes opplysninger om effektbehov for ny bebyggelse. 
 

Det må presiseres i reguleringsbestemmelser vedr nettstasjon om avstand til 
grenser etc og blir med i beregningsgrunnlaget for utnyttelse av planen. 

 
 Tiltakshavers kommentar:  
 Merknaden tas til orientering. 
 
 Akershus fylkeskommune: 
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 Det vises til viktige regionale interesser. 
 Samordnet areal- og transportplanlegging 
 

Viser til Statens Vegvesen som påpeker at området er støyutsatt og ligger i 
gul støysone 

 
Arkeologiske kulturminner. I denne delen av Vestby går E6 gjennom et 
kulturlandskap med eldre gårdsbebyggelse, svært rik på kulturminner 
hovedsak fra jernalderen. 

 
Det er flere gravminner i området, de nærmeste er registrert 30 - 40 meter 
vest fra foreslått planområde. Gjelder to lokaliteter med 4 gravminner, 
registrert med id 51385 og id 41682, og en mulig gravhaug id 265825. 

 
Tiltakshavers kommentar:  
Det ble foretatt befaringer 15.01.2020 og 22.01.2020. Det vurderes at 
planforslaget er i strid med kulturminneloven § 3. Dersom forslaget blir 
fremmet til politisk behandling som opprinnelig forslag, vil det bli innsigelse og 
krav om arkeologisk registrering i.h.t. Kulturminneloven § 9 

 

8.  Virkninger av planforslaget 
 
 Datagrunnlag og metoder 
 Ikke relevant. 
 
 Overordnede føringer og gjeldende planstatus  

Planforslaget er ikke med i gjeldende kommuneplan. Forslagsstiller mener 
planen vil bidra til en bedre utnyttelse av Vestby Hyttepark AS sitt område, 
som en naturlig utvidelse av eksisterende reguleringsplan fra 2011 

 
 Verneinteresser 

Det er registrert verneinteresser i nærheten av området.   
Se konsekvensanalyse 

 
 Miljøfaglige forhold 

Tiltaket vil ikke medføre forurensninger av vannforekomster, grunnvann, 
drikkevann eller marine ressurser.  
Det antas at tiltaket ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet på 
området, ref. Natur-mangfoldighetsloven §§ 8-12. 

 
 Risiko- og sårbarhet 
 Se egen ROS-analyse. 
 
 Barn og unges interesser 
 Barn og unges interesser vil bli godt ivaretatt ved gjennomføringen av planen.  
 Der er lekeplass for de minste barna på området øst for planområdet.  
 
 
 Veg og trafikk 
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Tiltakets begrensede størrelse antas ikke å ha merkbare negative 
konsekvenser for nærområdet. 

 
 Universell utforming 

Det antas at forslaget ikke vil gi negative konsekvenser verken for 
bevegelseshemmede, synshemmede eller orienteringshemmede. 

 Universell utforming vil bli ivaretatt i henhold til TEK 17.  
 
 Økonomiske konsekvenser for Vestby kommune 

Gjennomføring av planen vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Vestby 
kommune 

 
 Landskap, estetikk og stedsutvikling 

Planforslaget innebærer små terrengmessige inngrep. De landskapsmessige 
endringene som følge av planforslaget vil derfor være små 

 
 Sosial infrastruktur 
 Resultatet av planarbeidet vil ikke utløse behov nye offentlige tilbud. 
 
 Teknisk infrastruktur 

Det planlegges 7 hyttebygg, hver med 4 enheter. Infrastruktur vil bli koblet 
sammen med Hytteparkens eksisterende anlegg 

 Drensvann og overvann skal håndteres i henhold til kommunens krav. 
 
 
 
 
 Parkering: 
 

Parkering- krav for sykler og bil skal dekkes i henhold til kommuneplanens 
arealdel. 

 
 Utnyttelse: 
 

Utnyttelsesgraden er satt til 40% BYA. Dette er 20% mindre enn eksistende 
plan fra 2011 

 

 
 
 
 Vedlegg 
 
 Plankart 
 Reguleringsbestemmelser 
 Konsekvensanalyse 
 ROS-analyse 
 Detaljplan 
 Merknader fra varsling 
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