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Vedtak om mindre endring av reguleringsplan for 

Gartnerikvartalet 
 

 

Vedtak:  

 

Bakgrunn for saken 

Sentrumsprosjektet i Vestby kommune søker om mindre endring av 

detaljreguleringsplan for Gartnerikvartalet. Hovedhensikten med endringene er å få 

Viken fylkeskommune til å trekke sin innsigelse slik at planen blir rettskraftig.  

 

Vi ber med dette om at Viken fylkeskommune trekker sin innsigelse. 

 

Følgende endringer er gjort i kart: 

 Veinettet rundt (fv. 1361 Kirkeveien, fv. 1361 Vestbyveien og Senterveien) er 
oppdatert til å stemme overens med foreslått teknisk plan. Dette medfører blant 
annet;  

o X-kryss i V7 Vestbyveien x Senterveien endres til rundkjøring. 
o Noe justering av formålsgrenser mellom kjøreveg, GS-vei, fortau og annen 

veggrunn.  
o To nye felt med annen veggrunn – teknisk ved rundkjøring i nordøst og 

sørvest.  
o Frisiktsoner er lagt inn der frisiktlinjene går utenfor vegformålene (H140_2-

3).  
o Det er lagt inn en busslomme langs fv. 1361 Kirkeveien.  

Mindre endring av reguleringsplan for Gartnerikvartalet, som beskrevet 

under vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14. 
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o Det er lagt inn en avkjørselspil mot sør langs fv. 1361 Kirkeveien for 
midlertidig adkomst til S20.  

 Alle senterlinjer for gater er tatt bort. 

 Det er tegnet inn midlertidig rigg- og anleggsområde mellom planlagt bebyggelse 
og regulert samferdselsanlegg. 

 Gang- og sykkelveien gjennom området har fått betegnelsen GS10 slik at dette 
stemmer både med bestemmelsene til denne planen og opprinnelig betegnelse 
fra områdereguleringen. 

 Kirkeveien har fått betegnelsen V2 slik at det stemmer både med bestemmelsene 
til denne planen og opprinnelige betegnelser fra områdereguleringen. 

 

I tillegg er det utført enkelte redigeringsmesse justeringer uten praktiske 

konsekvenser. 

 

Endringene av kartet har slike konsekvenser for tilgrensede byggeområder: 

 Byggeområde B4 blir noe mindre opp mot ny rundkjøring i nord. Dette berører 
ikke regulert ny bebyggelse. 

 Byggeområde B3 blir noe større mot rundkjøringen i sydvest. Totalt sett blir B3 og 
B4 ca. 14 m2 større enn dagens regulering. 

 Ved rundkjøringen i nord blir det i denne detaljreguleringen tatt med ca. 18 meter 
mer av områdereguleringsplanens nye vei V5 inn på eiendommen 8/20. Dette er i 
samsvar med det som er tatt med i områdereguleringen.  

 Sydøst for rundkjøringen i nord blir eiendommen 8/20 noe mer berørt av 
trafikkanlegget enn dagens regulering. 

 

Følgende endringer er gjort i bestemmelsene: 

 I § 1.11 skal «BKB» endres til «S25». Dette er en skrivefeil og har ingen praktiske 
konsekvenser. 

 Under § 1 Fellesbestemmelser er det lagt til et nytt punkt, 1.18, om krav til 
utforming av avkjørsel fra Kirkeveien.  

 3. avsnitt i § 5 endres til «Bussholdeplassene BUS1, BUS2 og BUS3 skal 
opparbeides som kantstopp». Bakgrunnen for denne endringen er at det er 
regulert inn en ny midlertidig bussholdeplass (BUS3) i Kirkeveien. 

 Siste setning i 4. avsnitt i § 5 om gateparkering langs Vestbyveien, fjernes.  
 

Høring 

Forslag til mindre endring ble sendt på høring til berørte parter 7.1.2022. Det kom inn 

merknad fra Viken fylkeskommune. 

 

Viken fylkeskommune er tilfreds med de endringene som er gjort i plankartet og 

anser dette for å være i tråd med tidligere oppdateringer av tekniske tegner for 

veinettet. Det forutsettes imidlertid at følgende presisering om utforming av avkjørsel 

fra Kirkeveien til Gartnerikvartalet innarbeides i reguleringsbestemmelsene: 

 

«Avkjørsel fra Kirkeveien til felt B3 skal utformes i henhold til kravene for utforming 

av avkjørsel i Statens vegvesen håndbok N100 kapittel 4.1.4.1. Dette innebærer at 

avkjørselen skal ha et jevnt fall på max 2,5 % de første 2 m fra gang-/sykkelvei. På 
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de neste 3 m bør avkjørselen ha en naturlig overgangskurve til avkjørselens videre 

forløp. Krav til frisikt framgår av plankartet og § 6.» 

 

Vurdering  

Endringene gjort rede for ovenfor er en følge av ny teknisk detaljplan i området. Den 

tekniske detaljplanen er godkjent av Viken fylkeskommune som er vegeier. Ingen 

andre berørte parter har hatt merknader til varsel om mindre endring. 

 

Viken fylkeskommune forutsetter at nevnte presisering tas inn 

reguleringsbestemmelsene. Plansjefen er enig i at avkjørselen skal utformes som 

presisert av fylkeskommunen. Den nye bestemmelsen er tatt inn under § 1 

Fellesbestemmelser i eget punkt 1.18. Plansjefen vil likevel bemerke at dette egentlig 

er unødvendig da forhold som bestemmes av annet gjeldende lovverk ikke hører 

hjemme i reguleringsbestemmelser.  

 

Konklusjon 

Endringene har vært nødvendige for å tilpasse reguleringsplanen til teknisk detaljplan 

slik at Viken fylkeskommune kan trekke sin innsigelse. Plansjefen mener foreslått 

mindre endring i liten grad påvirker gjennomføring av planen ellers, ikke går ut over 

hovedrammene i planen og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 

friluftsområder. Endringen har liten betydning for andre enn de som er direkte 

involvert. Plansjefen mener derfor mindre endring kan vedtas. 

 

Klagefrist  

Vedtaket kan påklages til Vestby kommune innen 23.2.2022. Informasjon om 

klageadgang finnes på siste side i brevet.  

 

 

Med hilsen 

 

 
 
Cathrine Sussane Torjussen Bente Lise Stubberud 
konst. plansjef arealplanlegger 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
Vedlegg:   
0276_bestemmelser 
0276_plankart 

 

 
 
Mottaker:    
Plan Lars Grimsgaard Postboks 144 1541 VESTBY 
Sentraladministrasjon Trond Schanche 

Solbakken 
Postboks 144 1541 VESTBY 

BONAVA OSLO AS            Postboks 1031 Hoff 0218 OSLO 
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Kopi til: 
FREMSTAD AS, Hvitstenveien 280, 1542 VESTBY 
VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTERING OM KLAGEADGANG  
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Klageorgan  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, klageorgan for vedtak fattet av administrasjonssjefen. En 

klage skal sendes til kommunen, og dersom kommunen selv ikke endrer vedtaket 

som følge av klagen, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo- og Akershus for 

avgjørelse.  

Klageadressat 

Klagen skal sendes til:  

Vestby kommune  

Postboks 144 

1541 VESTBY    

Eller benytt selvbetjeningsportalen 

Klagefrist  

Klagefristen er 3 uker fra mottak av vedtak, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Det 

er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagefristen kan i særlige 

tilfeller forlenges før denne er utløpt, jf. forvaltningsloven § 29 fjerde ledd. Anmodning 

om fristforlengelse må grunngis.  

Innholdet i klagen  

Det må presiseres:  

 Hvilket vedtak det klages over, oppgi saksnummer  

 Den eller de endringer som ønskes i det vedtak det klages over  

 Klagers navn og adresse må oppgis.  

 Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig.  

 Klagen bør begrunnes 

 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 

klagen. 

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket  

Selv om vedtaket kan påklages, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det kan 

imidlertid søkes om utsettelse av gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute 

eller til klagen er avgjort (anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Begrunnet 

søknad om utsatt iverksetting sendes til Vestby kommune. Avgjørelsen kan ikke 

påklages, men spørsmålet om oppsettende virkning kan bringes direkte inn for 

fylkesmannen for ny vurdering.  

Rett til å se gjennom saksdokumentene og til å kreve veiledning 

Med visse begrensninger har du/dere rett til å se gjennom dokumentene i saken. 

Reglene om dette finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19. Innsynsbegjæring sendes til 

postmottak@vestby.kommune.no. 

Kostnader ved omgjøring av vedtak  

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve 

dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret, 

jf. forvaltningsloven § 36. Kravet må sendes innen 3 uker etter at vedtak er mottatt, jf. 

forvaltningsloven § 36 tredje ledd. 
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