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Planinitiativ 

Forslag til detaljregulering for Kroerveien, gbnr: 12/9 m.fl. 

Dato: 25/01/2022 

 

Gårds-/ bruksnummer: 12/9, 11/23 og del av 12/58.  

Eier: Hellvik Hus 

Adresse: Kroerveien 21 og Gamle Solevei 3, 1540 Vestby 

Planområdets størrelse: ca. 4,2 daa  

 

Fagkyndig konsulent 

Stein Halvorsen Arkitekter 

Organisasjonsnummer: 976842006 

Kontaktperson: Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen 

Adresse: Postboks 5095 Majorstuen, 0301 Oslo 

Epost: magnus@sh-arkitekter.no 

Telefon: 91 33 70 23 

 

Forslagsstiller 

Hellvik Hus Follo Eiendomsutvikling AS 

Organisasjonsnummer: 982480515 

Kontaktperson: Bodil Anthi Svinø 

Adresse: Energivegen 5, 2069 Jessheim 

Epost: bodil.anthi.svino@hellvikhus.no 

Telefon: 99 52 12 63 
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Formålet med planen 

Planforslaget skal legge til rette for etablering av rekkehusbebyggelse i Vestby - mellom Kroerveien 

og Gamle Solevei med tilhørende hensynssoner.  

 

 

Figur 1 – perspektiv planinitiativ 
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Figur 2 – illustrasjon av planområdet sett i sammenheng med Vestby sentrum 
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Planforslagets avgrensning 

Planforslaget foreslås på følgende gbnr.: 12/9, 11/23. Del av 12/58, stripe mellom 12/9 og 11/23, 

forutsettes løst mellom grunneierne. 

 

Figur 3 – illustrasjon av planområdet 

 

Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Planområdet ligger inntil Fv1360. Planarbeidet må ta stilling til fremtidig detaljregulering av 

vei/sykkelvei/fortau. I henhold til Kommuneplan 2019-2030 planID KPLAN skal det innenfor 

planområdet opparbeides sykkelvei.  

 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Eiendommene er i gjeldende kommuneplan, Kommuneplan 2019-2030 planID KPLAN, avsatt til 

boligbebyggelse. Planforslaget legger opp til rekkehusbebyggelse i to til tre etasjer med mulighet for 

flatt tak. Tre bygninger legges parallelt med Kroerveien (Fv 1360) i nord og en bygning øst på 

eiendommen. Det etableres et felles grøntområde vest på eiendommen. Bebyggelsen får ankomst 

fra Gamle Skolevei. Parkeringsplasser og sykkelparkering legges delvis integrert i bebyggelsen og på 

eget parkeringsfelt øst på eiendommen. Parkering i henhold til gjeldende bestemmelser i 

Kommuneplan 2019-2030 planID KPLAN. 
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Figur 4 – Situasjonsplan planinitiativ  

 

Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Planforslaget legger opp til ca. 1870 m2 bolig BRA. Bebyggelsen planlegges i 3 etasjer. For å benytte 

topografien i størst mulig grad vil boenhetene kunne trappe seg etter terrenget, selv om det meste er 

relativt flatt. 

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Plasseringen av rekkehusene vil skape et stort, felles uteoppholdsareal mot vest. Bebyggelsen vil 

skjerme uteoppholdsarealet mot støy. Rekkehusene i nord, ut mot Kroerveien/Fv1360 legges i god 

avstand fra vei og det opparbeides uteoppholdsarealer også mellom ny sykkelvei og den nye 

bebyggelsen. Det legges opp til lokal overvannshåndtering. 
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Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Rekkehusene følger den overordnede strukturen ut mot Kroerveien. Rekkehusene følger topografien 

i planområdet. Planlagt bebyggelse vil ikke være påvirket av flom eller andre overvannsutfordringer. 

 

Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående 

planarbeid 

Planområdet er berørt av kommuneplanens arealdel, Kommuneplan 2029-2030 planID KPLAN2019 

(vedtatt 18.03.2019) og områderegulering Småhus Vestby tettsted planID 0271 (planlegging 

igangsatt). Planen ses i sammenheng med disse. 

 

Figur 5 – utsnitt gjeldende kommuneplan, Kommuneplan 2029-2030 planID KPLAN2019 

 

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Ny sykkelvei/fortau langs Kroerveien (Fv 1360). 

 

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet 

Det vil bli utarbeidet egen ROS-analyse i forbindelse med planarbeidet. 
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Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

Varsling og medvirkning vil skje i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 5 Medvirkning i 

planleggingen (§§ 5-1 - 5-7), kapittel 12. Reguleringsplan (§§ 12-1 - 12-17) og kommunens 

varslingsliste.  

 

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer 

og andre berørte.  

Medvirkningsmøter vil bli vurdert. Dialogmøter med berørte offentlige etater. 

 

Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene 

i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. En beskrivelse i henhold til forskriftens § 9 skal foreligge (om 

tiltaket, miljøverdier som blir berørt, utslipp, bruk av naturressurser m.m.) 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd og forskrift om 
konsekvensutredning § 6, vedlegg I.  

Plan om konsekvensutredning § 6: 

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. 

Vedlegg I angir følgende relevante planer/tiltak som alltid skal ha planprogram eller melding om 
konsekvensutredning: 

-Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 
bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j) 

-Nye bolig- og fritidsomrader som ikke i samsvar med overordnet plan. 

Boligområdet er i samsvar med overordnet plan. 

Planforslaget faller derfor ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 
konsekvensutredes. 

 

For planforslag innenfor områderegulering for Vestby sentrum skal det også beskrives hva 

prosjektet tilfører sentrum (byliv, møteplasser, offentlige fellesareal osv.), ønsket boligfordeling og 

hvordan parkeringskravet ønskes løst (frikjøp eller individuell parkering) 

Planinitiativet er ikke berørt av områderegulering for Vestby sentrum. 
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Kontaktopplysninger inklusiv organisasjonsnummer for forslagsstiller  

Hellvik Hus Follo Eiendomsutvikling AS 

Energivegen 5, 2069 Jessheim 

 

Organisasjonsnummer: 982480515 

 

Kontaktperson: Bodil Anthi Svinø 

Epost: bodil.anthi.svino@hellvikhus.no 

Telefon: 99 52 12 63 

 

En vurdering av fagkyndighet til forslagstiller ut fra utdanningsretning, utdanningsnivå, relevant 

praksis, kunnskap om plan- og bygningsloven og kunnskap om framstilling av digitale planer etter 

nasjonal produktspesifikasjon, på de personene som skal utarbeide planforslaget.  

Stein Halvorsen Arkitekter AS er et sentralt godkjent foretak og er godkjent som ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 3 og prosjekterende i fagområde arkitektur i tiltaksklasse 3 og har over 20 års erfaring 

med reguleringsplanarbeid. 

 

En bekreftelse på at kommunens veileder for «Private reguleringsplaner» og evt. «Private 

reguleringsplaner innenfor områderegulering for Vestby sentrum» er gjennomgått. Eventuelle 

spørsmål til veilederne tas opp på oppstartsmøtet. 

Kommunes veileder for «Private reguleringsplaner» er gjennomgått. 


