
PLANINITIATIV 
for reguleringssak: 

Sånergrenda 20 og 22, tidl. Såner ungdomsskole 
Dette dokumentet skal synliggjøre viktige hensyn som skal ivaretas gjennom 
planlegging etter plan- og bygningsloven. Planinitiativet er forslagsstillers vurdering 
og skal gi kortfattet informasjon om prosjektet som grunnlag for tidlig avklaring og 
medvirkning av kommunens ulike fagmiljøer. 

Gårds- og bruksnummer/adresse: 119/11 
Konsulent: BAS arkitekter AS, org nr: 983196608 
Forslagsstiller: Rektor Eiendom AS org nr: 915692850 

Kart – hvor 
Oversiktskart (ca. målestokk 1: 10 000): 

Figur 1: Sånergrenda 22 (markert med sort pin til høyre i bildet) ligger langs Osloveien, mellom Hølen og Son. 
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Detaljkart som viser aktuell eiendom: 

 
Figur 2: Sånergrenda 22 har tidligere fungert som ungdomsskole med tilhørende gymsal. 

Skråfoto eller flyfoto av planområdet: 

 
Figur 3: Flyfoto over Sånergrenda 22 og nabobebyggelse. 



 
Figur 4: Markert område illustrerer tiltenkt planområde. Eiendom 119/1, Sånergrensa 20 og 22, samt tilstøtende 
vegareal. Forslag til plangrense presenteres i oppstartmøtereferat og avklares endelig i oppstartsmøte i samråd 
med kommunen. 

Gjeldende plangrunnlag (jf. § 1 g1) 
Kommuneplanens arealdel: 

 

Området er regulert som fremtidig 
næringsområde i kommuneplanens 
arealdel Vestby 2019-2030. 
 
Eiendommen omfattes av hensynssone 
bevaring kulturmiljø og hensyn friluftsliv. 
(skravur) 
 
Det må drøftes i oppstartsmøte hvordan 
hensynssonene vil påvirke utviklingen av 
området, samt temaet vil belyses i 
reguleringsplanprosessen. Eiendommen 
er allerede utbygget og opparbeidet med 
bebyggelse, og har tidligere fungert som 
skole. Det er ingen friluftslivinteresser 
innenfor eiendommen.  
 

 
1 Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter PBL. 



Oppstart av revidering av 
kommuneplanens arealdel i Vestby vil 
starte opp over sommeren 2021. 

 

Eventuell kommunedelplan: 
  Fremkommer ikke av kommunens 

kartløsning. 
 

Reguleringsplan og ev. bebyggelsesplan: 
 Uregulert 

 
 

Planlagt arealbruk (jf. § 1 c) 
 

Arealtype Sett 
kryss 

Veiareal x 
Parkeringsareal x 
Næringsbebyggelse  x 

Beskrivelse – hva og hvem 
FOR-2017-12-08-19502  § 1: Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene 
for det videre planarbeidet, og redegjøre for: 
 
a) formålet med planen Formålet med planen er å tilrettelegge for utvikling 

av næringsbebyggelse på eiendommen. Det 
foreligger et plankrav for eiendommen, da den 
tidligere har fungert som skolebygning og nå skal 
endre bruk. Ny bruk er i tråd med formål i 
gjeldende arealplan.  

b) planområdet og om 
planarbeidet vil få virkninger 
utenfor planområdet 

Planområdet omfatter eiendom med skolebygg og 
gymsal, samt nødvendig vegareal. Adkomstforhold 
vil måtte drøftes. Endelig plangrense avklares med 
kommunen i oppstartsmøte.  
 
Planarbeidet vil kunne gi virkninger utenfor 
planområdet i den forstand at det skal vurderes 
omfang av ny bebyggelse, både utnyttelsesgrad og 
høyder innenfor planområdet.  

c) planlagt bebyggelse, anlegg 
og andre tiltak 

Eksisterende skolebygg og gymsal planlegges i 
utgangspunktet videreført. Det vil også vurderes 
høyere utnyttelse. Utover næringsbebyggelse vil 
planområdet måtte vurdere innregulering av trafo, 

 
2 Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter PBL. 



renovasjonsløsning for næringsbebyggelse og 
parkering for bil og sykkel i tråd med dagens krav. 

d) utbyggingsvolum og 
byggehøyder 

Det vil vurderes om reguleringsplanen skal 
innarbeide mulighet for fortetting med økte høyder 
og fotavtrykk i tillegg til dagens bygningsmasse. 
Det vil utarbeides ett illustrasjonsprosjekt som 
underlag for reguleringsplanen, for å belyse disse 
forholdene. 

e) funksjonell og miljømessig 
kvalitet 

Detaljreguleringen vil tilrettelegge for at 
eksisterende bygg kan tas i bruk som 
næringsbebyggelse. Området bærer preg av flere 
år med uten drift og uavklarte forhold. Planen vil 
bidra til at fremtidig drift kan igangsettes og vil gi 
tiltakshaver forutsetninger til å opparbeide 
kvalitative løsninger.  
Det vil søkes løsninger for å imøtekomme 
overordnede krav om overvannshåndtering, 
universell utforming og sykkelparkering, samt sikre 
disse i detaljreguleringsplanen. 

f) tiltakets virkning på, og 
tilpasning til, landskap og 
omgivelser 

En videre utvikling på eiendommen vil kunne gi 
virkninger for omgivelsene.  Det oppleves som 
positivt for en næringsutvikling på eiendommen at 
det lengre nord, ved krysset Hobølveien/Osloveien 
også er etablert næringseiendom. Eventuell ny 
bebyggelse bør forholde seg til Osloveien, slik som 
eksisterende skolebygg gjør på en god måte i dag. 
Planområdet er definert i arealplanen og er 
tidligere vært i bruk som skole, og berører ikke 
dyrkbar mark eller urørte områder. 
Reguleringsplanarbeidet vil vurdere 
adkomstforhold til eiendommen. 

g) forholdet til kommuneplan, 
eventuelle gjeldende 
reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående 
planarbeid 

Utvikling av eiendommen er i tråd med formål 
angitt i arealplanen. Hensynssone bevaring 
kulturmiljø og hensyn friluftsliv er forhold som vil 
belyses gjennom planarbeidet. 
Vi er ikke kjent med pågående planarbeid, men det 
er innvilget midlertidig dispensasjon fra plankravet 
for skolebygningen, og omsøkt fasadeendring og 
bruksendring av denne for å igangsette prosessen 
med oppgradering av eiendommen  

h) vesentlige interesser som 
berøres av planinitiativet 

Reguleringsplanen vil følge standard 
reguleringsprosess, med krav til offentlig ettersyn 
og offentlig varsling om oppstart. Det er ikke kjent 
vesentlige interesser som berøres utover dette.  

i) hvordan samfunnssikkerhet 
skal ivaretas, blant annet 
gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 

Det vil utarbeides risiko og sårbarhetsanalyse 
(ROS) som en del av planutarbeidelsen.  



j) hvilke berørte offentlige 
organer og andre interesserte 
som skal varsles om 
planoppstart 

Dette avklares i samråd med kommunen i 
oppstartsmøte, eventuelt i etterkant før varsel om 
oppstart.  

k) prosesser for samarbeid og 
medvirkning fra berørte 
fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre 
berørte 

Detaljreguleringsplanen tilrettelegger for 
medvirkning gjennom høringsrunder. Det 
planlegges ikke medvirkning utover dette pr. dags 
dato. 

l) vurdering av om planen er 
omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil 
kunne bli ivaretatt.  
 
Fullstendig vurdering i eget 
vedlegg til planinitiativet. 

Planen omfattes ikke av forskrift om 
konsekvensutredning.  

 
Vurdering av fagkyndighet: BAS arkitekter AS har 10 ansatte, med 7 arkitekter MNAL 
og 3 ingeniører. Vi har bred erfaring fra arkitekturprosjektering, detaljregulering og 
områderegulering. Simonett Halvorsen-Lange, prosjektleder for 
detaljreguleringsplanen for Sånergrenda er arkitekt MNAL, med relevant praksis fra 
Sarpsborg kommunes planavdeling som reguleringssaksbehandler, byarkitekt og 
prosjektleder for utarbeidelse av kommunedelplan sentrum i Sarpsborg. Kontoret har 
sentral godkjenning for tiltaksklasse 3, god kunnskap til plan og bygningsloven. 
Planer utarbeides etter nasjonale produktspesifikasjoner, og kontoret utarbeider egne 
plankart i Focus programvare. Se gjerne vår hjemmeside, eller ta kontakt om det er 
ytterligere spørsmål til fagkyndighet.  
 
Kommunal veileder, Vestby kommune: Veileder for «private reguleringsplaner» er 
gjennomgått.  
 
 
 
 


