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Bakgrunn 
 

Fra å være et livskraftig lokalsamfunn og en magnet for storbyens kulturelle elite har 

Hvitsten i dette århundret gjennomgått en nedbygging mht sosiale og kulturelle tilbud. 

Skole, post og butikker er nedlagt. Helårsboliger omgjøres til sommerhus og stedet 

ligger i dvale med mørke vinduer vinterstid. Byggestopp og manglende 

renseløsninger av avløp fra boliger og fritidsbebyggelse fører til forurensning av 

bekker, strandområder og fjorden. Hvitstens attraktive strandlinje trekker sommerstid 

folk langveisfra og fører til trafikkkaos og forsøpling. Gjennom en rekke 

mediaoppslag de siste årene er stedet først og fremst kjent for ulovlige deponering 

av giftige malingsrester og dårlige badevannskvalitet. Hvitsten har imidlertid mange 

kvaliteter og et potensiale som fortjener en bedre fremtid. 

 

Tiden er derfor kommet til å gi Hvitsten mulighet for å gjennomgå en vitaliserings-

prosess. Hvitsten Vel opprettet i mai 1996 en reguleringskomitè som fikk til mandat å 

komme kommunen i møte angående planer for opprydding av forurensning og 

utvikling av tettstedet Hvitsten. Reguleringskomiteen har hatt følgende 

sammensetning etter årsmøtet i mai 1997:  

Oscar Hærnes, leder i Hvitsten Vel (fastboende) 

Trond Mæhlum, nestleder i Hvitsten Vel (fastboende) 

Eivind T. Østby (hytteeier) 

Finn Kinstad, styreformann i Hvitsten Vannverk (fastboende og hytteeier) 

Trond Berthelsen, (fastboende) 

Roger Karlsen, bryggeformann (fastboende og hytteeier) 

Per Røtvold, (fastboende) 

 

Det er i 1997/97 blitt arrangert to møter med teknisk etat i Vestby, en befaring med 

teknisk etat i Hvitsten og et folkemøte på Grendehuset om Hvitstens fremtid 

(15.10.96). Vestby kommune har dessuten kommet med en forespørsel til Hvitsten 

Vel om innspill til ny kommuneplan for perioden 1999-2009.  

 

Dette notatet er et foreløpig utkast til innspill til de kommunale planer som berører 

tettstedet fremtid. Momentene er kommet frem gjennom interne møter i 

reguleringskomiteen, møter med teknisk etat, grendehusmøte og samtaler med 

grunneiere og andre som har et syn på stedets fremtid. 
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1  Hovedmål for tettstedet Hvitsten 

 
Hvitsten skal være et levekraftig lokalsamfunn som kan tilby befolkningen et 

trygt og trivelig bomiljø mht natur, oppvekstmiljø og lokalt kulturliv 

 

Hvitsten skal fremstå som et unikt og gjestfritt tettsted i regional sammenheng 

med bevaringsverdig trehusbebyggelse, rik kulturhistorie og tilgang til rene 

strand- og skogområder for fastboende og besøkende 

 

 

2  Befolkning 
 

Mål 1 

Fordobling av befolkningen innen 10 år (fra ca 350 til 600 fastboende) 

trengs for å gi et livskraftig lokalsamfunn 

Tiltak 
1. Boplikt gjennomføres for å fremme helårs bosetting i eldre del av Hvitsten 

(innenfor forslag til grense for bevaring, jfr forslag til arealplan).  
I) Boplikt for eksisterende helårsboliger i Hvitsten (som brukes til bolig) 
 II) Boplikt for fritidsbebyggelse som omgjøres til helårsbolig. 
2. Tilrettelegge for at områder med fritidsbebyggelse kan omreguleres til 

helårsboliger (helårs vann, vei og kloakk), jfr forslag til arealplan 
3. Forsiktig fortetting innenfor eksisterende bebyggelse, jfr forslag til arealplan. 
4. Feltutbygging på mindre områder mellom Gamlebakken og Thomas Olsens 

vei, jfr forslag til arealplan. 
5. Hvitsten Vel ønsker ikke flere fritidsboliger i Hvitsten.  
6. Hvitsten Vel ønsker ikke en rask feltutbygging på større områder.  

 

Mål 2 

Tilrettelegging for økt andel av barnefamilier i Hvitsten 

Tiltak 
1. Tilretteleggelse av rimelige tomter for yngre mennesker (mindre 

feltutbygging).  
2. Utvidelse av Hvitsten barnehage til heldags barnehage.  
3. Lekeplass sentralt plassert i Hvitsten. 
4. Egen skole for 1-4. klasse innen 10 år.  

 
 

3  Forurensning 
 

Mål 

Ulovlig forurensende utslipp fra hus, hytter og industri til fjord, 

strandområder, bekker og grunnvann skal fjernes.  

Hvitsten Vel ønsker at et nytt avløpsnett blir gjort tilgjengelig for hele 

Hvitsten, inkludert fritidsbebyggelsen 

Tiltak 
1. Kommunen må i løpet av 1998 fremskaffe et oppdatert kartgrunnlag i 

målestokk 1:1000 som grunnlag for videre planlegging. 
2. Hvitsten Vel ønsker at kommunen prioriterer tilrettelegging av vann og avløp i 

områder som gir: A) størst reduksjon i utslipp til grunnen og fjorden og B) økt 
helårs bosetting. 

3. Alle boliger og fritidshus med innlagt vann, eller som ønsker dette innlagt skal 
tilknyttes godkjent renseanlegg. 

4. Forurensning fra Stabil fabrikker til fjord og strandområder skal fjernes. 
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4  Bevaring av bygningsmiljø og landskap 
 

Mål 

Hvitstens egenart med eldre bevaringsverdig trehusmiljø og grønne 

ramme av skog skal bevares 

Tiltak 
1. Fortidsminneforeningens bevaringsplan for Hvitsten (1988) legges til grunn for 

bevaring av den eldre trehusbebyggelsen og det øvrige bomiljø. 
Bevaringsplanen innarbeides i den kommende reguleringsplanen. 

2. Sikre eksistensen av en grønn ramme av skog rundt tettstedet Hvitsten, 
spesielt sør og øst for kapellet og skolen og nord for Hvitstenveien (jfr forslag 
til arealplan). 

3. Sikre en grønn ramme rundt tettstedet mot fjorden med ubrutt siluett-åsrygg 
fra Ramme til Emmerstad. 

4. Bevaring av kulturlandskapet i- og utenfor bebygde områder. 
5. Bevaring av spesielle edellauvskogsområder (jfr forslag til arealplan) 

 
 

5  Strender og båtplasser 
 

Mål 1 

Sikre tilgangen til lokale badeplasser (primært for Hvitstens befolkning) 

Tiltak 
1. Tilrettelegging og utvidelse av antall badeplasser (strender og svaberg) 

tilgjengelig for allmenheten.  
2. Fjerning av ulovlige hindre (gjerder og stengsler) for fersel i strandsonen. 
3. Tilretteleggelse av kystkultursti gjennom Hvitsten (langs Rammeveien, 

Fjordveien og Bråtebuktveien) som forbinder Rammestranda, Hvitstenstranda, 
Katten, Bråtebukta og Emmerstad (jfr forslag til arealplan). 

 

Mål 2 

Sikre tilgangen til lokale båtplasser (primært for Hvitstens befolkning) 

Tiltak 
1. Utvidelse mot sør av  båthavna (Andersbrygga) med flere sommer-båtplasser. 
2. Teknisk tilretteleggelse for opptak av småbåter ved Andersbrygga og 

vinteropplag på P-plass.  
3. Bedre organisering av båtplasser og båtopplag på strendene Bråtebukta og 

Katten (f eks bruk av flytebrygger).  
 

 

6  Vannforsyning 

 

Mål 

Hvitsten skal ha et vannforsyningssystem som kan levere drikkevann 

med tilfredstillende mengde, kvalitet og rimelig pris 

Tiltak 
Hvitsten Vel går inn for å beholde egen vannforsyning fra Hvitsten Vannverk 
som primærvannkilde. Det anbefales likevel at vannledningsnettet opprustes 
ved legging av nytt avløpssystem. Hvitsten Vannverk forhandler med 
kommunen om kostnader ved rehabilitering og videre ansvar for drift og 
vedlikehold av vannforsyningen. 
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7  Trafikk 

 

Mål 1 

Etablere en trafikksikker adkomst til og gjennom Hvitsten 

Tiltak 
1. Gang- sykkelsti langs Hvitstenveien og Strandveien i tettbygd område. Dette 

bør gjøres i sammenheng graving av vann/avløp langs disse veiene. 
2. Fartsdumper på kritiske steder i Hvitstenveien og Strandveien.  
3. Busslommer for på/avstigning på utsatte steder, spesielt mht skolebussen. 
4. Gatelys på alle hovedveier i tettbygd område. 

 

Mål 2 

Opprydding i trafikkaos på torvet 

Tiltak 
1. Fjerning av lovlige og ulovlige korttids P-plasser (kun snuplass og noen få P-

plasser for av/pålessing til stranda og båthavna). 
2. Bedre skilting. 
3. Etablere trygg gangvei/tursti mellom P-plass og Hvitstenstranda. 

 

Mål 3 

Bedre veiforbindelsen til brattlendte områder i Hvitsten 

Tiltak 
1. Ny avlastningsvei som forbinder stikkveier langs Gamlebakken (nord). 
2. Etablering av ny lokalvei fra Hvitstenveien (P-plass) til Gamlebakken/Strand. 

 
 

9  Kultur- og næringsliv 
 

Mål 

Legge bedre tilrette for å etablere kulturaktiviteter og lokal 

næringsaktivitet 

Tiltak 
1. Museumsaktivitet tilknyttet Hvitstens rike sjøfartshistorie og betydning for 

kunstnere i f. eks sjøbodene eller lokalene til malingsfabrikken. 
2. Utvikling av lokalt aktivitetestilbud: sangkor, fritidsklubb, idrettslag, div 

foreningsliv (betinget av økt tilflytting) 
3. Tilrettelegging for lokalt næringsliv uten forurensende virksomhet (f eks 

nærbutikk innen 10 år, verksteder for kunsthåndverkere, service 
næring/kontor). 

 
 

8  Elektistitet og teletjenster 
 

Mål 

El. nettet og teletjenester må oppgraderes til dagens og fremtidens 

behov. Skjemmende luftkabler (el. og tele) til boliger og gatebelysning 

bør legges i jorda, spesielt i bevaringsverdig område av bebyggelsen 

Tiltak 
1. Vestby kommune, Follo Energi og Telenor bør samarbeide om å oppruste 

el./tele nettet når det skal legges nye grøfter for vann og avløp.  
2. Kontrakt med annen samarbeidspartner for el./teletjenester kan være 

aktuelt dersom det ikke er vilje til å imøtekomme dette ønsket fra Follo 
Energi/Telenor. 
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VEDLEGG 1 
 
 
 
 
 

Forslag til arealplan for Hvitsten 1998-2009 
 
 

Hvitsten Vels forslag til kommuneplan-arealdel (vedlagt kart) i perioden 1998-2009 
(pr. 22. november 1997).  
 
Arbeidet er basert på reguleringskomiteens arbeid fra mai 1996 til oktober 1997.  
 
Innspill fra Hvitstens befolkning, hytteeiere og kommentarer fra teknisk etat er tatt 
med i dette forslaget.  
 
Forslag til nye utbyggingsområder (mindre feltutbygging av eneboliger) på Fred 
Olsens grunn er ikke avklart med grunneier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


