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Vestby kommune 
Sentrumsveien 9 Rådhusgata 2 - 6, Vestby sentrum 
felt S9 og S7 - Bestemmelser 
 

§ 1 Fellesbestemmelser 
 

1.1 Formål 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av et urbant 
boligprosjekt med attraktive næringslokaler som legger til rette for økt byliv innenfor 
planområdet 

1.2 Rekkefølge 

Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før: 
• T2 innenfor planområdet er ferdigstilt 
• Overvannsløsninger etter kommuneplanens krav er etablert. 

Det skal opparbeides lekeplass på T1 hvis Rådhusparken ikke er opparbeidet. 

I vinterhalvåret kan krav om ferdigstillelse av T2 i denne reguleringsplanen utsettes til 
1. juli dersom det stilles en garanti etter kommunens krav som sikrer slik 
opparbeidelse. 

Følgende tiltak i områdereguleringen for Vestby sentrum skal være opparbeidet eller 
sikret opparbeidet før det gis tillatelse til utbygging innenfor planområdet, med unntak 
av veianlegg:  

• V3, V8-9 V11, V13, GS1, P1-4, G1 og T1 

 

1.3 Beregning av bruksareal 

Bruksareal medregnes ikke der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig 
terrengnivå er mindre enn 0,5 meter. Der avstanden er mellom 0,5 og 1,5 meter 
medtas bruksarealet med 50 %.  Der avstanden er over 1,5 meter medtas 
bruksarealet med 100 %. 

For etasjehøyder over 3 meter beregnes bruksareal uten tillegg for tenkte plan. 

 

1.4 Beredskap 

Det skal være kjøremulighet for brannbil rundt bygningen på S9.  

Bygget på S7 skal ha beredskapsadkomst mot Rådhusparken, Sentrumsveien og 
plassrommet T1. 
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1.5 Nærmere undersøkelser 

Før det søkes om igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak i ett trinn innenfor BKB 
T2 og T1 skal følgende undersøkelser gjennomføres: 
• Geotekniske undersøkelser med tanke jordflytting, fundamentering og stabilitet, 

inkludert vei- og jernbanefyllinger.   
• Undersøkelser for å vise at bestemmelsene om overvann og flom kan følges. 
• Undersøkelser for å finne fram til en størst mulig reduksjon, gjenbruk, gjenvinning 

og eventuell annen nødvendig håndtering av overskuddsmasse. 
• Undersøkelser av svartelistede planter slik at disse kan fjernes på en 

tilfredsstillende måte. 
• Undersøkelser av grunnforurensning der det er mistanke om det. 
• Undersøkelser av svartelistede planter slik at disse kan fjernes på en 

tilfredsstillende måte. 

 

1.6 Byggegrenser 

Byggegrense går i formålsgrensen. Veier, stier, støttemurer, parkeringsplasser, 
lekeanlegg, mindre bygg for kommunaltekniske anlegg og nettstasjoner som planen 
og lovverket ellers åpner for, tillates etablert utenfor byggegrensene. 

 

1.7 Anleggsperioden 

Før framkommeligheten eller trafikksikkerheten i gater og fortau reduseres på grunn 
av anleggsarbeid i henhold til denne planen, skal det gjennomføres avbøtende tiltak 
for å best mulig opprettholde framkommelighet og trafikksikkerhet både for gående, 
syklende og kjørende. 

 

1.8 Biologisk mangfold 

Ny vegetasjon skal være variert og tilrettelegge for økt biologisk mangfold. Det skal 
etableres klatreplanter mot balkonger /fasade og beplanting på takterrasse.  

Klatreplanter mot fasader skal etableres i fortrinnsvis helt, eventuelt delvis nedfelte, 
plantekasser med perforerte sider som sikrer god rotutvikling. Jorddybde minimum 40 
cm og minimum 1 m3 sammenhengende vekstjord pr. plantekasse. Til dette formålet 
tillates arter med god vekstkraft, uavhengig av frøkilde dersom planteartene ikke har 
potensiale for videre spredning i norsk natur.  

Plantekasser på tak skal ha minimum 40 cm jorddybde.  

Vegetasjon opparbeides i tråd med Vestby kommunes temaprogram beplantning. 

 

1.9 Renovasjon 

Renovasjonsløsninger legges under bakken 

For S9 er det tilkoplingsplikt for avfallssuganlegg. 
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1.10 Parkering 

Innenfor planområdet skal bilparkering som hovedsak løses i felles parkeringsanlegg 
under terreng. 

Benyttes frikjøp i henhold til kommuneplanens bestemmelser §7 gjelder slike 
absolutte krav til antall biloppstillingsplasser: 
Bolig under 50 m2   0,5 / bolig  
Boliger ellers   1,0 / 100 m2 BRA  
Forretning/tjenesteyting  1,4 / 100 m2   
Kontor    0,8 / 100 m2 

Dersom frikjøp ikke benyttes, er det absolutte kravet til biloppstillingsplasser 120 % 
av frikjøpsnormene over.  

Inntil 5 % av krevde biloppstillingsplasser kan etableres på reserverte plasser utenfor 
felles parkeringsanlegg for bevegelseshemmede, korttidsparkering for kunder, 
varelevering og til drift av eiendommen. Disse plassene kan legges på terreng. 
Parkeringsanlegg skal ha en fri høyde på minst 2,4 meter. Inntil 10 % av 
parkeringsanlegget tillates med en redusert fri høyde på minst 2,1 meter. 

Inntil 3 % av biloppstillingsplassene skal erstattes med MC parkering når de bygges. 

Minst 20 % av biloppstillingsplassene skal ha lademulighet med egne elbilkontakter. 
Av disse skal minst 40 % kunne lades samtidig. I tillegg skal minst 30 % av plassene 
være forberedt for lademulighet (plass til egen strømkurs i sikringsskap og trekkrør 
fram til parkeringsplassen).  

Minst 5 % av biloppstillingsplassene skal reserveres for bevegelseshemmede og 
plasseres enkelt og nært målpunkt. 
 

1.11 Sykkelparkering  

Sykkelparkering skal etableres på 1 etg plan med trinnfri og låsbar adkomst. 
Adkomsten skal lokaliseres med umiddelbar nærhet til hovedinngang og med 
innvendig adkomst fra trappe- og heisarealet.  

Minst 50 % av plassene pluss plass til sykkelvogner, ekstra brede sykler, HC-
scootere o.l. skal være innelåst og med tilgang til ladning og luft. 
Sykkelparkeringsplasser på offentlig veigrunn mellom kjørevei og omsøkt bebyggelse 
kan medregnes som inntil 10 % av de krevde plassene. 

Sykkelparkering for gjester, minimum 10 og maksimum 20 plasser, etableres langs 
fasaden på inngangssiden. Disse inngår som en del av det totale antall sykkel p-
plasser som kreves. 

Det settes slike minimumskrav til sykkelparkeringsplasser: 
Bolig 2 / bolig 
Forretning/tjenesteyting  2 / 100 m2  
Kontor    3,0 / 100 m2 
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1.12 MUA (Minste Uteoppholds Areal) 

Beregnet uteoppholdsareal pr. leilighet skal være minimum 10 m2 pr. boenhet. Hver 
boenhet skal i tillegg ha tilgang til minimum 7 m2 privat balkongareal.  

Uteoppholdsareal (MUA) omfatter takterrasse uten overdekning. Beplantet areal og 
plante kasser inngår i beregningen av MUA.   

1.13 Utomhusplan 

Ved søknad om tiltak skal det innsendes utomhusplan for tak og gårdsrom. 
 
§ 2 Sentrumsformål 
S7 
2.1 Bebyggelsen 

I området merket S7 på plankartet kan det oppføres blokkbebyggelse for bolig, 
forretning, bevertning, kontor og tjenesteyting med tilhørende anlegg.  

Maksimale gesimshøyder er vist på plankartet. Tekniske installasjoner som 
heisoppbygg mv. kan tillates opp til 4,0 meter over maks gesims når disse er utformet 
i harmoni med hverandre og bebyggelsen for øvrig. 

S9 
2.2 Bebyggelsen 

Innenfor formålet merket S9 på plankartet kan det oppføres bygning i fem etasjer. 1. 
etasje skal inneholde næringslokaler.  2, 3, 4 og 5 etasje skal bestå av boliger. Det 
tillates en inntrukket 6 etg. som skal bestå av fellesrom og overdekket uteareal. 

Prinsipper av 15.02.2022, side 6 i bestemmelsene, for utforming av bygningsfasaden 
og balkonger skal legges til grunn for detaljprosjekteringen. 

Det skal etableres balkonger rundt byggets fire sider. Balkongene skal ha varierende 
dybder. Minimum 1,0 m og maksimalt 2,5 m.  
 
Innenfor område T2 tillates bygningsdeler under terreng for etablering av 
parkeringskjeller, boder mm. 
 

Svalganger tillates ikke. 
 

Innglassing av balkonger tillates ikke. 

 
2.3 Utnyttelse 

Maks bruksareal for S9 er 300 % BRA. På taket skal det i tillegg etableres 
oppholdsrom på inntil 50 m2, overdekket uteareal på maksimalt 60 m2 som skal 
kunne benyttes av alle beboerne samt heis på 25 m2. 
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2.4 Høyde 

Maksimal høyde på bygg er angitt med kotehøyde på plankartet. Nødvendige 
tekniske installasjoner som heisoppbygg m.m. kan tillates i inntil 2 meter over angitt 
kote på plankartet.  

2.5 Aktiv første etasje 

Første etasje skal ha romhøyde på minst 4,6 meter og ha en aktiv og åpen 
fasade med publikumsrettet virksomhet. Fasadeutformingen skal bestå av en 
kombinasjon av tette og transparente vertikale felter. Det skal legges vekt på 
utforming av inngangspartier slik at disse er med på å skape en variasjon og 
aktivitet i fasaden. Fasadene kan i tillegg suppleres med integrerte 
sittebenker og/eller installasjoner som muliggjør utstilling og salg av varer 
eller tjenester. 
 
Så langt det er mulig skal første etasje ligge på gateplan. Dersom gulv i 1 etg 
må tilpasses i høyde for å samsvare med terrengnivået tillates det at deler av 
arealet kan ha redusert høyde.  
 
2.6 Takterrasse og fellesrom 

Det tillates takterrasse hvor inntil 30% kan være åpent overdekket areal. Rekkverk 
skal plasseres i posisjon for underliggende fasade. Balkongareal i øverste boligetasje 
skal overbygges tilsvarende balkonger for øvrig. Fellesrom og takterrasse skal være 
tilgjengelig for samtlige beboere. Det tillates ikke areal avsatt til eksklusiv bruk.  

 
§ 3 Gatetun GT 
Det tillates inn- og utkjøring til parkeringskjeller under  T2 og S9 samt 
beredskapskjøring. 
 

§ 4 Samferdselsanlegg 
Alle samferdselsanlegg er offentlige bortsett fra T2. Sentrumsvegen med tilhørende 
veggrunn skal være offentlig, opparbeides med fotgjengerfelt, sykkelfelt og 
vegetasjonsbelte.  

Avkjørsel er avmerket med piler. Plassering besluttes endelig til rammesøknad. 

Det skal vektlegges høy kvalitet i fellesarealer. Torg og plassrommet T1 og T2 skal 
som minimum tilfredsstiller kravene satt i «Estetisk Plan Vestby / Temaprogram 
Sentrumsgulv pkt. 3.11 Torg og plasser høy standard.»   

T3 skal opparbeides i tråd med landskapsplan for Kulturkvartalet datert 05.11.2020. 
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Prinsipper datert 15.02.2022 for utforming av bygningsfasaden og balkonger. 

 

 


