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Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til 
Dyreveien 100, Rygge kommune. 

 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det på vegne av forslagsstiller Dyreveien 100 AS om 
igangsetting av privat reguleringsarbeid (detaljregulering) samt forhandling om utbyggingsavtale for 
Dyreveien 100, beliggende på Ekholt-Dyre i Rygge kommune. 
 
Oppstart av planarbeidet er forelagt reguleringsavdelingen i Rygge kommune, og de er positiv til 
igangsetting av detaljregulering for Dyreveien 100, da ønsket boligutvikling anses å være i samsvar med 
overordnete føringer og vedtatt kommunedelplan for Høyden-Varnaveien og Melløs (2008-2020).  

 
Planarbeidet vil bli kunngjort i Moss avis 21.09.2012. Høringsinstanser, kommunale etater, grunneiere og 
tilstøtende naboer vil alle fått tilsendt varslingsdokumentene. Utsendte varslingsdokumenter vil også være 
tilgjengelig på hjemmesiden til Rygge kommune og Enerhaugen Arkitektkontor AS i hele 
varslingsperioden.  
 
Svarfrist: 
Evt. spørsmål/kommentarer til oppstart av planarbeidet sendes til Enerhaugen Arkitektkontor AS v/ Rune 
Slaastad innen 22. oktober 2012. Kopi sendes også til Rygge kommune, Larkollveien 9, 1570 Dilling. 

 
Planområdet: 
Som det fremgår av vedlagte kartskisser ligger planområdet sentralt inn mot krysset Dyreveien/Ekholtveien, 
og omfatter inntauingstomta til Falck samt del av tilliggende trafikkareal. 
Planområdet avgrenses av Dyreveien-Festeveien med tilliggende boligbebyggelse i vest, Ekholtveien med 
tilliggende dagligvare - Spar i nord og tilliggende boligbebyggelse langs Kvileveien/Dyreveien i øst og syd.  
Planområdet utgjør samlet areal på 3,9 daa, hvor av Dyreveien 100 utgjør 2,88 daa. Endelig avgrensing vil bli 
avklart under planprosessen.  

 
Eiendommer som omfattes av planforslaget:  
Planområdet omfatter i hovedsak Dyreveien 100, gnr. 93og bnr. 77. Eiendommen benyttes i dag som 
inntauingstomt for Falck, hvor eksisterende verksted/kontorlokale er oppført sentralt på tomta og omkranses 
av parkeringsareal og inngjerdete inntauingsareal.  
Deler av tilliggende trafikkareal herunder kryss Ekholtveien/Dyreveien med fortau samt del av Kvileveien 
er medtatt i planområdet for å sikre atkomst, regulere utforming av kryss mot Ekholtveien, samt rydde opp i 
eldre reguleringsplaner sett i forhold til eksisterende og fremtidig bruk. 
 
Formålet med planarbeidet  
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, hvor 
føringer gitt i gjeldende kommunedelplan for Høyden-Varnaveien og Melløs vil bli lagt til grunn. 
Sett i forhold til områdets beliggenhet i randsonen av eksisterende boligområder og gangavstand til 
nærbutikk, sentrumsfunksjoner, skoler, balløkke/lekeplass, idrettsanlegg, rekreasjonsområder, mv, er 
Rygge kommune åpen for at det kan tilrettelegges for grad av utnyttelse opp mot %BYA=40% og 
bebyggelse i inntil 3 etasjer. 
 



 
I tilknytning til Dyreveien 100 ønsker forslagsstiller å tilrettelegge for en boligutbygging mht. 
innpassing av mindre leilighetsbygg i inntil 3 etasjer med moderne utrykk, gode bokvaliteter og varierte 
størrelser, avskjermede uteomhusareal, p-plasser i garasjeanlegg, mv.  
Som det fremgår av foreløpig utkast til utvikling av eiendommen (vedlegg 5), er det ønskelig å tilrettelegge 
fire - fem frittliggende leilighetsbygg som omkranser et felles uteoppholdsareal. Bebyggelsen søkes 
utformet med et moderne arkitektonisk utrykk hva gjelder materialbruk, takform og fasader. Leiligheter på 
plan 1 er forutsatt tilrettelagt med universell utforming. Øvre etasje er forutsatt som tilbaketrukket 
etasjeplan med tilliggende privat takterrasse. 
Enkelte av leilighetene vil kunne få heistilgjengelighet fra underliggende parkeringsanlegg. 
Med beliggenhet i randsonen inn mot tilliggende gater vil leilighetsbebyggelse i inntil 3 etasjer i 
begrenset grad være sjenerende for tilliggende boligeiendommer hva gjelder sol- og lysforhold.  

 
I utgangspunktet søkes det tilrettelagt for atkomst til felles parkeringsanlegg fra Kvileveien. Påkrevd 
beboerparkering er forutsatt lagt i tilknytning til underjordisk p-anlegg, mens det inn mot Kvileveien kan 
være aktuelt å etablere enkelte gjesteplasser.  
Selv om Dyreveien og Ekholtveien har en viss trafikkbelastning, anses støybelastningen og problemer 
knyttet til trafikkavvikling å være begrenset. Som et ledd i planarbeidet vil det bli foretatt en støyvurdering 
og samt beregning av trafikkbelastning fra fremtidig bebyggelse. Det vil også bli foretatt undersøkelser av 
forurensning i grunn, da dagens og tidligere virksomhet medfører en viss risiko for forurensning. 
 
I utgangspunktet søkes planområdet regulert til bebyggelse og anlegg for boliger, uteoppholdsareal samt 
samferdselsanlegg kjøreveg, fortau, mv.  
Da byggegrenser mot veg er en vesentlig premiss for utvikling av eiendommen, er det vedlagt en kartskisse 
hvor forslag til byggegrenser er angitt.  

 
Planstatus:  
Dyreveien 100 (93/77) har i dag status som uregulert. Tilsvarende gjelder også tilliggende del av 
Kvileveien og Ekholtveien.  
- Mot vest omfatter planområdet del av gjeldende reguleringsplan for tilliggende trafikkareal langs 

Ekholtveien og Dyreveien, konf vedlegg 3 
 

Kommuneplan for Rygge kommune 2011-2022 (Vedlegg 3): I kommuneplanens arealdel er Dyreveien 100 
avsatt til område for bebyggelse og anlegg, næringsbebyggelse. I kommuneplanen er det vist til at vedtatt 
kommunedelplan for Høyden-Varnaveien og Melløs skal være gjeldende for fremtidig arealbruk.  
 
Kommunedelplan for Høyden-Varnaveien og Melløs, 2008 – 2020 (Vedlegg 3):  
I kommunedelplanen inngår Dyreveien 100 som en del av byggeområde for boliger, B8.  
Før det kan igangsettes tiltak mht. bruksendring av eiendom/nybygging stilles det krav til godkjent 
reguleringsplan.  
Innenfor område B8 åpnes det for boligfortetting med bebyggelse i 2 etasjer og %BYA=25%. 
Fellesbestemmelser i kommunedelplanen vil være førende for utvikling/regulering, herunder universell 
utforming med andelen godt tilrettelagte boliger, god estetikk slik at områdene gis et helhetlig og 
stedstilpasset preg. mv. 

 
Vurdering av behov for konsekvensutredning/planprogram: 
Planarbeid for Dyreveien 100 er vurdert ihht. forskrift om konsekvensutredning, herunder §3 (pkt a) og §4. 
Regulering til boliger er i samsvar vedtatt kommunedelplan for Høyden-Varnaveien og Melløs (2008 - 
2020) og nasjonale/regionale føringer om økt boligfortetting i sentrumsnær områder.  
Dagens bruk av eiendommen som inntauingstomt medfører sjenerende støy til alle døgnets tider, og anses 
som lite forenelig med at eiendommen ligger omkranset av boligbebyggelse. 
 
Da ønsket boligutvikling i liten grad vil medføre konsekvenser for miljø eller samfunn, anses det ikke å 
være påkrevd at tiltaket konsekvensutredes eller at det utarbeides et planprogram som grunnlag for 
forestående planarbeidet jfr. pbl. §4-1 og § 4-2. 

 



 
Premisser for forestående reguleringsarbeid er avklart med Rygge kommune, og i forestående planprosess 
vil det være naturlig å foreta en overordnet konsekvensvurdering av planforslaget som en del av 
planbeskrivelsen.  

 
Planarbeidet med detaljregulering av Dyreveien 100 vil bli gjennomført i tett dialog med Rygge kommune, 
samt at det vil bli tatt kontakt med Statens vegvesen vedr. tilliggende trafikkareal. 

 
Da målsettingen er å legge ut et mest mulig omforent planforslag til offentlig ettersyn i løpet av 2012, 
oppfordres det til å gi konkrete innspill/uttalelser allerede i denne fasen av prosessen. Overordnete 
føringer og uttalelser til saken vil danne viktig grunnlag for forestående detaljregulering og utarbeidelse 
av skisse-/forprosjekt for ønsket boligutvikling. 
  
Med vennlig hilsen 
 
Rune A. Slaastad 
Enerhaugen Arkitektkontor AS, Postboks 6645 Rodeløkka, 0502 Oslo 
tlf. 22 80 63 81 fax. 22 80 63 71 
E-mail: r.slaastad@enerhaugen.com 
 
Vedlegg:  1 - Oversiktskart lokalisering av planområdet  

2 - Oversiktsbilde planområde og tilliggende nærmiljø 
3 - Utsnitt gjeldende planer for området 
4 - Avgrensing av planområdet –  
5 - Forslag til byggegrenser - skisser utvikling av eiendommen  
6 - Kunngjøring 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vedlegg 1: Oversiktskart – lokalisering av planområdet   
 

 
 
 

Vedlegg 2: Oversiktsbilde Dyreveien 100 og tilliggende nærmiljø. 
 

 
 

 

Planområde 

Kvileveien

Ekholtveien

Dyreveien

Festeveien



 
Vedlegg 3: Gjeldende planer for området 
 

 
Kartutsnitt av kommuneplan for Rygge kommune, 2011-2022, hvor planområdet er angitt med rød stipling. 
 
 

Kartutsnitt av kommunedelplan for Høyden-Varnaveien og Melløs 2008-2010, hvor planområdet er avmerket 



 
 

 
Gjeldende regulering som omkranser Dyreveien 100 
 
 
Vedlegg 4: Avgrensning av planområdet 

 

 
 
 



 
Vedlegg 5: Forslag til byggegrenser - utkast til utvikling 
 

 
Forslag til byggegrenser 
 
 
 



 

 
Illustrasjon utvikling/disponering av Dyreveien 100 
 

 
Skisse terrengsnitt utkast til bebyggelse med underliggende garasjeanlegg, snitt sett mot nord  
 
 

Dyreveien            bygg 3      bygg 2                                               Ekholtv. 1B 



 
 

Vedlegg 6: Kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeidet, Moss avis 
 

 
VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING 
OG FORHANDLING OM UTBYGGINGSAVTALE 
FOR DYREVEIEN 100, gnr. 93 og bnr. 77, m.fl. 

 
 
Ihht. pbl.§ 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for 
Dyreveien 100 og forhandling om utbyggingsavtale.  
Planområdet ligger på Ekholt-Dyre i Rygge kommune, og omfatter 
inntauingstomta for Falck samt del av tilliggende trafikkareal. Dyreveien 
100 har i dag status som uregulert, men er i vedtatt kommunedelplan for 
Høyden-Varnaveien og Melløs avsatt til byggeområde for boliger, del av 
B8.  
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av mindre 
frittliggende flermannsboliger i inntil 3 etasjer med underliggende p-
anlegg. Ønsket boligutvikling anses å være i samsvar med 
overordnete føringer om økt fortetting/utnyttelse av sentrumsnære 
områder. Tilliggende trafikkareal er medtatt for å rydde eksisterende 
reguleringer og ivareta krav til avkjørsler/kryss.  
 
Varslingsdokument er lagt ut på www.rygge.kommune.no og 
www.enerhaugen.com. Innspill/merknader til saken rettes til: 
Enerhaugen Arkitektkontor AS, pb.6645 Rodeløkka, 0502 Oslo, ved 
Rune Slaastad (tlf. 22 80 63 81) innen 22. oktober 2012.  
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