
Vestby kommune 

Pepperstad skog nord, gnr. 6 bnr. 836 – Detaljregulering - 

Bestemmelser 
Egengodkjent av kommunestyret 20.06.2016. Mindre endring (1) av plansjefen 23.02.17 

(Flyttet formålsgrensen til offentlig kjøreveg 1.5 m inn på felles vei i samsvar med 

formålsgrensen til annen veigrunn). Mindre endring (2) av plansjefen 4.5.2017 (teknisk 

revisjon av plankartet – punkter i kurver erstattet av radier). Mindre endring (3) forslag 

22.04.2022, tilpasset bestemmelsene til endringer i kart for felt B1 og B2, presisering av 

boligtyper i §4, plassering av parkering i §§4 og 5, hvilke felt fellesområdene skal tilhøre i 

§6, utforming av lekeplass FL3, vei V5 og V6 samt hensynssone langs offentlig VA ledning. 

 
 

§ 1 Fellesbestemmelser 

 
Rekkefølge 

Det skal ikke gis igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak i ett trinn for boliger før Johan 

Herman Wessels vei fram til Hvitstenveien er ferdig opparbeidet. 

 

Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før følgende er 

opparbeidet: 

• Sandlekeplass som hører til boligen. 

• Kvartalslekeplassen f_FL1. 

• Turveiene T1 og T2 med gang- og sykkelveien GS3, som grenser til feltet som skal 

bebygges. 

• Friområder som grenser til feltet som skal bebygges, ryddes etter § 10. 

 
Diverse 

Angitt byggegrense gjelder ikke for biloppstillingsplasser, garasjer, uthus o.l. Arker og 

takoppløft med en bredde mindre enn 1/3 av hver takflate regnes ikke inn i gesimshøyden. 

 
 

§ 2 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse 
I feltene B6A, B6B, B7A og B7B kan det oppføres frittliggende eneboliger, eneboliger med 

en sekundærleilighet og tomannsboliger med tilhørende anlegg. 

 

Maksimal gesimshøyde er 8 meter. Minste netto regulerte tomteareal er 700 m². Tillatt bebygd 

areal for den enkelte tomt er 25 %-BYA,. 

 

Avkjørselspiler i B6A og B6B er veiledende for plasseringen av felles avkjørsler. Det skal 

etableres renovasjonsanlegg etter § 6 i forbindelse med disse. 

 
 

§ 3 Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse 
I feltene B3A, B3B, B4 og B8 kan det oppføres kjedehus eller rekkehus med tilhørende 

anlegg. 

 

Maksimal gesimshøyde er 8 meter. Tillatt bebygd areal for det enkelte felt B3A og B4 er 

35 %-BYA og felt B3B og B8 er 40 %-BYA. 

 
 

§ 4 Boligbebyggelse - Blokkbebyggelse 

I feltene B1 og B5 kan det oppføres bygninger med to eller flere boenheter, med tilhørende 



anlegg. Boenhetene skal ligge i to plan og kan deles horisontalt og/eller vertikalt. Maksimal 

gesimshøyde er 8 meter. Tillatt bebygd areal for det enkelte felt er 50 %-BYA.  

 

Parkering kan skje ved den enkelte bolig eller i fellesanlegg. Ved parkering i fellesanlegg skal 

gjesteparkering med mer enn 6 plasser i rekke ha gjennomkjøring eller avsatt snuplass for 

personbil. Det er ikke krav til gjennomkjøring eller snuplass ved beboerparkering på faste plasser.   

 

Innenfor feltene skal det etableres felles anlegg for renovasjon, fortrinnsvis nedgravde 

avfallsanlegg. Avfallsanleggene kan være felles for boliger i flere felt. 

 
 

§ 5 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse eller Blokkbebyggelse 
I felt  B2 kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse etter § 2 eller blokkbebyggelse 

etter § 4. I tillegg skal bebygd areal for hele B2 være 45 % BYA.  
 

Parkering kan skje ved den enkelte bolig eller i fellesanlegg. Ved parkering i fellesanlegg 

skal gjesteparkering med mer enn 6 plasser i rekke ha gjennomkjøring eller avsatt snuplass 

for personbil. Det er ikke krav til gjennomkjøring eller snuplass ved beboerparkering på 

faste plasser.   

 

Innenfor feltet skal det etableres felles anlegg for renovasjon, fortrinnsvis nedgravde 

avfallsanlegg. Avfallsanleggene kan være felles for boliger i flere felt. 

 
 

§ 6 Parkering og renovasjon 
Områdene f_P6, f_P7 og f_P8 skal være felles for alle boligeiendommene innenfor feltene 

B3A, B3B, B4 og B5. Område f_P9 skal være felles for alle boligeiendommene innenfor felt 

B8. Områdene f_R1, f_R2, f_R3 og f_R4 skal være felles for alle boligeiendommene innenfor 

feltene B3A, B3B, B4, B5, B6A, B6B, B7B, B7A og B8. I områder for renovasjon kan det 

etableres nedgravde renovasjonsanlegg eller boder til avfallscontainere. I områdene for 

parkering kan det opparbeides parkeringsplasser, garasjer med en maksimal gesimshøyde på 

3,5 meter og renovasjonsanlegg. 

 
 

§ 7 Barnehage 
I området kan det oppføres offentlig barnehage. Maksimal gesimshøyde er 6,5 meter. Tillatt 

bebygd areal er 20 %-BYA. 

 
 

§ 8 Turvei 
Turveiene T1, T2, T4, T6 og T7 skal være offentlig. 

Turveiene T5, T8 og T9 skal være felles for alle boligeiendommene innenfor planområdet. 

 

Turveiene skal opparbeides og hele trasébredden skal ryddes og viktig vegetasjon skal tas 

vare på. Det tillates også opparbeiding av trim-/skiløype med tilhørende fasiliteter. T4 er 

ridesti hvor det kun er nødvendig å rydde traséen. 

 
 

§ 9 Friområde 
Friområdene F1 – F5 skal være offentlige. Områdene skal ryddes og viktig vegetasjon tas vare 

på. Det tillates opparbeiding og vedlikehold av turveier og trim-/skiløyper med tilhørende 

fasiliteter. Trafokiosker og pumpehus i tilknytning til boligområdene tillates. 

 



 

§ 10 Lekeplass 
Sandlekeplassene FL2 - FL6 skal være felles for alle boligeiendommene innenfor 

planområdet.  

 

Lekeplass FL3 skal benyttes til kvartalslekeplass og sandlekeplass. Min. 100 m² av lekeplassen skal 

opparbeides som sandlekeplass, resten skal utformes som kvartalslekeplass med mulighet for f.eks. ball 

lek, sykling, klatrelek, hinderløype mv. Lekeplassen skal sikres gangforbindelse til tilgrensende 

friområde. 

 

Kvartalslekeplassen FL1 er felles for alle boligeiendommene innenfor planområdet. 

Trafokiosker i tilknytning til boligområdets strømforsyning er tillatt. 

 
 

§ 11 Kjørevei 
Veiene V2, V3, V4 og V9 med tilhørende fortau og veigrunn skal være offentlig. Adkomster 

til disse veiene ut over de som er regulert, tillates ikke. 

 

Veien V5-8 skal være felles for alle boligeiendommer innenfor planområdet. V5 

og V6 kan opparbeides smalere enn vist på plankartet ved adkomst til færre enn 

13 boliger. 

 

§ 12 Gang- og sykkelvei 
Gang- og sykkelvei GS3 skal være offentlig. 

 

 
 

§ 13 Frisiktsone 
Innenfor frisiktsonen skal terreng, vegetasjon, plassering av innretninger og gjenstander, 

herunder parkering, ikke stikke høyere enn 0,5 meter over planet som dannes mellom de 

tilstøtende veiene. Enkeltstående stammetrær som ikke hindrer sikten kan tillates. 

 

 

§ 14 Hensynssoner 
H190 andre sikringssoner. 

Hensynssonen omfatter offentlig vann- og avløpsnett med 4m byggegrense på hver side. 

Innenfor hensynssonen tillates ikke bygg eller anlegg som ikke er en del av VA nettet. 


