
arkitektbua as i samarbeid med rygge kommune             desember 2017                Side 1 av 5 

Til høringsinstanser og naboer 
- Fylkesmannen i Østfold,miljø, postmottak@fmos.no 
- Østfold fylkeskommune, plan, sentralpost@ostfoldfk.no 
- Statens vegvesen, Region øst, Firmapost-ost@vegvesen.no 
- Hafslund Nett AS, firmapost@hafslundnett.no 
- Moss kommune Miljørettet helsevern, Line.angeloff@moss.kommune.no 
- Movar IKS Brann og renovasjon, movar@movar.no 
- Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Nve@nve.no  
- Forum For natur og Friluftsliv Østfold,  ostfold@fnf-nett.no 
- Rygge kommune, postmottak@rygge.kommune.no 
(Naboliste i vedlegg, kun saksbehandler) 
 

Trysil 19.12.2017 
 
 

DETALJREGULERING FOR DEL AV CARLBERGVEIEN,  

RYGGE KOMMUNE 

Varsel oppstart planarbeid  
 

På vegne av Rygge kommune, gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent 
igangsetting med detaljregulering av del av Carlbergveien, gnr 89/bnr 104. 
 

 
                        Kart m/angivelse av planområdet 
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Planområdet ligger på vestsiden av Carlbergveien på strekningen Løkkeveien til Ekholtveien, er på ca 
9 daa og tilhører Rygge kommune.  
 
Hensikten med planarbeidet gjelder detaljregulering av et byggeprosjekt med et samlokalisert 
botilbud for brukere med ulike grader av funksjonshemming og behov for tilsyn (6 leiligheter med 
fellesareal og vaktenhet). Videre ønskes området utnyttet til eneboligtomter, friområde / lekeplass, 
tomt for trafo og fortau langs Carlbergveien. 
 
Tiltaket utløser ikke krav om KU (jf. referat fra oppstartsmøte), men det forutsettes at mulige 
virkninger av planen for berørte parter, interesser og viktige hensyn blir vurdert i planbeskrivelsen. 
 
 
Planområdet 
 

 
                           Ortofoto planområde 
 
Planområdet heller svakt mot sør (ca 1:80 mellom Løkkeveien og Beiteveien og 1:40 mellom 
Beiteveien og Ekholtveien) og er i dag skogbevokst. Hovedtreslag er furu med noe bjørk og eik. 
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                        Foto i område v/ trafo 

 

 
                        Foto fra område mellom Løkkeveien og Gubbeskogveien 
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Gjeldende planer 
 

 
                         Utsnitt av kommuneplan 
 
 

 
                        Kommunedelplan for Høyda, Varnaveien og Melløs 
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Kommuneplan og kommunedelplan for Høyda, varnaveien og Melløs har alle området angitt til 
boligformål. Kommunedelplanen har i tillegg en forutsetning om gangvei/fortau langs vestsiden av 
Carlbergveien. 
 
Viktige tema som må utredes i planforslaget. 

- Barn- og unge. Krav til (lekeplasser og) uteoppholdsarealer, se bestemmelser til 
kommuneplanen.  

- Trafikkforhold. Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og sikker 
adkomst, og hensiktsmessig parkering.  

- Planens virkninger for biologisk mangfold og naturressurser skal beskrives i planbeskrivelsen 
(jfr. naturmangfoldloven).  

- Grønnstruktur. Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet 
som knyttes opp mot overordnet grønnstruktur på stedet. Bevaring av eksisterende og 
eventuell innføring av ny vegetasjon må vurderes.  

- Grunnforhold  
- Støy  
- Overvannshåndtering  
- Luftforurensning  
- Fjernvarme 

 
 
 
Se dokumenter oppstartsvarsel på: www.arkitektbua.no og www.rygge.kommune.no. 
 
 
Frist for kommentarer til oppstart av planarbeidet settes til 26. januar 2018. Kommentarer sendes pr. 
post eller e-post til:  

 
 
Arkitektbua as,  
Størksvegen 2,  
2420 Trysil 
 
eller 
firmapost@arkitektbua.no 

 
 
 
For Arkitektbua AS 
 

Per Anders Rundfloen 
Landskapsarkitekt MNLA 

 

 
Vedlegg 

- Referat oppstartsmøte 24.11.2017 
- Oversiktskart m/ planavgrensning 
- Sosi-fil planavgrensning (bare til høringsinstanser) 
- Liste over hvem som varsles (kun til saksbehandler Rygge kommune) 
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