Østfold fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert
år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger,
bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Fv. 119 Billmannsbakken–Støtvig hotell, tiltak for myke trafikanter

Nytt varsel om oppstart av planarbeid
Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune skal i samarbeid med Rygge
kommune utarbeide detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet, og ber
om innspill til arbeidet.
Planoppstart for prosjektet ble også varslet i april 2016. Dette er et nytt
oppstartsvarsel for samme planområde og formål, med bakgrunn i at det
i etterkant av forrige oppstartsvarsel ble avklart behov for konsekvensutredning og utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet ble fastsatt i
Rygge kommune 16. mai 2017.
Fylkesveg 119/Larkollveien går gjennom tettstedet Larkollen i Rygge kommune
og er eneste veg til og fra stedet i retning Moss. Fra Støtvig hotell og nordover
mangler det et tilbud til myke trafikanter.
På strekningen mellom Billmannsbakken (sør) og Støtvig hotell skal det
planlegges tiltak for myke trafikanter. I forbindelse med planarbeidet skal
det gjennomføres en konsekvensutredning for å avdekke konsekvenser og
avklare hvilket alternativ som gir den beste løsningen på strekningen.
Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger
innen 25. august 2017. Send det skriftlig til firmapost-ost@vegvesen.no,
eller Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.
Har du spørsmål, kan du også kontakte Statens vegvesen v/Ingrid Lien på
tlf. 415 54 485/e-post ingrid.lien@vegvesen.no. Mer informasjon om prosjektet
er tilgjengelig på www.vegvesen.no/vegprosjekter
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Innspill - Nytt varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for myke
trafikanter langs fylkesveg 119 på strekningen Billmannsbakken–
Støtvig hotell - Rygge kommune
Østfold fylkeskommune viser til oversendelse datert 26.06.2017.
Nytt varsel begrunnes med at det kan være aktuelt å regulere en annen løsning enn
signalisert ved forrige oppstartsvarsel.
Vi viser til vårt innspill ved varsel om oppstart datert 06.05.2016. I forbindelse med
oversendelse av planprogram skrev vi en uttalelse datert 13.01.2017.
Etter vår vurdering er det veldig ryddig at planen varsles i sin helhet på nytt. Prosjektet
synliggjør også løsninger vi har etterspurt en vurdering av tidligere.
Vi har ingen kommentarer utover de tidligere innspillene, og ber om at detaljreguleringen
med konsekvensutredning oversendes ved offentlig ettersyn, i tillegg til at vi ber om
orientering dersom det foretas endringer av tidligere godkjent planprogram.
Med hilsen
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NVEs innspill ved varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for myke
trafikanter langs fylkesveg 119 på strekningen Billmannsbakken –
Støtvig hotell i Rygge kommune, Østfold
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 26.06.2017. NVE gir i forbindelse med planarbeid
råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og
energianlegg.
Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til
flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10
Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer
2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene.
Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og
ekstremvær.
Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i
planleggingen, har vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike
tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for
utredning av naturfare. Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og
sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også
tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging.
Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av
store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn.
Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og
planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers
ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er
ivaretatt jf. pbl § 28-1.
Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse
underveis i planprosessen.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 11.06.2015)

NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende.
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og DSB veileder Samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende
sikkerhet i henhold til TEK10. Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven
og energiloven).

Tema i planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Er det vassdrag i planområdet?

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-,
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka
Karttjenesten NVE Atlas
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5.
Arealplanlegging og
Bestemmelser om byggegrense til vassdrag,
vassdragsmiljø
kan differensieres ut fra konkrete
Plan- og bygningslovens § 12-5
vurderinger av allmenne hensyn, for
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og Plan- og bygningslovens § 1-8
20 m langs bekker.

Styring av arealbruken bort fra
vassdragene er det beste
virkemiddelet for å ta vare på
vassdragsmiljø og begrense
vassdragsrelatert fare.

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og
bekkelukking frarådes.
Dersom det planlegges tiltak som berører
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann,
må konsekvensene av dette beskrives, som
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller
samordning etter vannressursloven. Hvilke
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er
mulig for å ivareta vassdrag?
I verna vassdrag bør en vurdere differensiert
forvaltning etter PRP for verna vassdrag.

Kan området være flomutsatt?
Dersom planområdet er innenfor 20metersbeltet langs bekk eller 100metersbeltet langs elv så bør
flomfare vurderes. På flate elvesletter
vil flommen ha større utstrekning.
På grunn av klimaendringer forventes
økt flomvannføring med minst 20% i
små nedbørfelt og kystvassdrag. I
noen regioner vil også flommene øke
i store vassdrag.

Finnes det flomsonekart i planområdet?

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak
ved vassdragsinngrep må innarbeides i
bestemmelser.

Linker til mer informasjon

Vannressursloven

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan Verneplan for vassdrag
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som
RPR for vernede vassdrag
hensynssone.
Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet
plasseres utenfor flomutsatte områder.

Utenfor kartlagte områder kan en første
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere Flomutsatte areal skal vises som
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil hensynssone og tilknyttes bestemmelser
må det gjøres en fagkyndig utredning.
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2.

Flomsonekart utarbeidet av NVE
Krav til flomsikkerhet i TEK10
Retningslinje 2/2011: Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
2014)

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og
masseførende vassdrag.

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil
normalt dekke fare for flom og flomskred

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger
som kan gå tett, bør kartlegges.

Alternative flomveier for lukkede bekker bør Retningslinjer for
vises som hensynssone i planen
flomberegninger
Det kan fastsettes bestemmelser om lokal
Fakta: Hvordan ta hensyn til
overvannshåndtering.
klimaendringer

Vil utbyggingen medføre økt overvann og
raskere avrenning til vassdrag? Vil
havnivåstigning og stormflo ha betydning for
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø?

Rettleiar 3/2015: Flaumfare
langs bekker

Fakta: GIS finner flomveiene

Tema i planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Linker til mer informasjon
Klimatilpasningstiltak innen vann
og avløp i kommunale planer
DSBs Havnivåveileder

Kan området være skredutsatt?
Å ha kunnskap om skredfare, og ta
hensyn til dette ved planlegging og
utbygging , er den mest effektive
måten å forebygge skredulykker.
På grunn av klimaendringer forventes
økt hyppighet av skred i bratt
terreng, men fareområdene vil ikke
nødvendigvis bli større.

Ligger planområdet innenfor
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang
eller jord- og flomskred?
Finnes det kvikkleiresoner eller marine
avsetninger i planområdet?
Undersøk om det er lokal informasjon om
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.
Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra
planlagt arealbruk og tiltakskategorier.

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet
plasseres utenfor skredutsatte områder.

Karttjenesten NVE Atlas

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av
sikringstiltak må avklares.

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot
kvikkleireskred

NGUs løsmassekart
Skredutsatte områder vises som
Krav til skredsikkerhet i TEK10
hensynssone i planen og tilknyttes
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i Retningslinje 2/2011 Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
TEK 10 §7-3.
2014)
Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i Veileder 8/2014 Sikkerhet mot
skred i bratt terreng
planen.

Faktaark: Identifisering av
skredvifter
Skogsveger og skredfare
Er det konsesjoner for vassdragseller energianlegg i området?
Nettanlegg og trafoer som krever
anleggskonsesjon etter energiloven
er unntatt fra plan- og
bygningsloven.

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer ,
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre
anlegg for energiforsyning og -overføring .
Er anleggseier varslet?

Anlegg for energiforsyning og -overføring
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i
sentral og regionalnettet som skal vises som
hensynssone.

Planloven og energianlegg

Andre energianlegg, som dammer og
kraftverk, bør reguleres til byggeområde.

Hensynssoner for kraftledninger

Oversikt over konsesjoner som
er gitt eller under behandling
Bebyggelse nær høyspentanlegg
Plan- og bygningslovens § 12-5

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.
For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.
NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.
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UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING – NYTT VARSEL OM OPPSTART AV
DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYKE TRAFIKANTER LANGS FYLKESVEG 119 PÅ STREKNINGEN
BILLMANNSBAKKEN – STØVIG HOTELL I RYGGE KOMMUNE
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn/ høring for nytt varsel om oppstart av
detaljregulering for strekningen Fylkesvei 119 Billmannsbakken – Støvig hotell i Rygge kommune.
Høringsfristen er 25. august 2017 og uttalelsen er dermed innen fristen.
1. Bemerkninger
HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeidet.
Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet våre innspill, og har ingen ytterligere bemerkninger til
planen.
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no
Med hilsen
Hafslund Nett AS

Avd. Rettigheter

Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990, Skøyen
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA
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Utt alelse om detaljregulering av fortau i Larkollen - fv 119 Billmannsbakk en Støtvig hotell
Vi henviser til «Nytt varsel om oppstart av detalj reguleringsplan for myke trafikanter langs
fv 119 Billmannsbakken-Støtvig hotell» fra Statens vegvesen, datert 26.06.20 17, med
uttalefrist 25 august då.
Det vises til vårt brev av 7. april 20 16 hvor vi ga vår uttalelse til forrige varsel om
detalj regulering. Det synes som om Statens vegvesen legger samme alternativ 2B t il grunn for
utredningen. Larkollen vel støtter dette som prinsipielt utgangspunkt for reguleringen.
For ordens sky ld vedlegger vi påny tidligere oversendt forslag fra 20 13 til fortausløsning som
bygger på SVVs alternat iv 2B med våre forslag tilj usteringer og som ivaretar både behovet
for fort au og stedegne kj ennetegn/preg med stengjerder. Ved a ha 1,5 m fort au som ellers i
Larkollen, gir dette rom for stengjerder på begge sider av veien.
Vi ber om

a bli holdt orientert

i tråd med fremdriftsp lan beskrevet i Deres brev.

Larkollen 20. august 20 17

El
iiso

m ersei
styreleder
Kopi: Rygge kommune
Vedlegg: 20 13.02.18 Larkollen vel forslag tranga
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Veien til Larkollen
M ange har ergret seg over "tranga". Men det spørs om ikke flertallet har en
godhet for den likevel, den er et minne om en svunnen tid, da kanskj e ikke alt
var var så meget bedre enn nå, men da ikke alt hastet så forskrekkelig.
Sånn sett er "tranga ved Kristiansen" kanskj e et fjernt ekko fra Rygge formannskaps
møte en dag i 19 13, da man, sikkert ikke uten store betenkeligheter, fant a
kunne godkj enne nyveien til bruk for automobiler.
Fra Knut A. Nilsens LARKOLLBOKEN (1981)

Med den økende trafikken og behovet for trygg ferdsel, er det i mange
år blitt foreslått:
•

Ny hovedvei langs Kurefjorveien

•

Ny trase langs Stotvigjord ene for å komme til Larkollen

•

Trafikklys over Tranga

•

Enveiskjøring

L cr Sb cs
Hi t

l j.
Illustrasj onen pd f or- og baksiden er hentet
f ra BORGCONSULT A S: A realbruksplan for 1996
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Kartf ra 1899, hentetf ra LARKOLLBOKEN

•

I 1999 ble det satt opp 40 km/ t skilter og anlagt
fartshumper på hver side av Tranga

I

I reguleringsplanen i desember 2000 ble det vedtatt :
•

Gang- og sykkelvei innenfor st eingjerdene over 6
eiendommer på motsatt side av kirken

•

Gang- og sykkelvei rundt Tollbuveien 24, pa vestsiden
av eiendommen, i den vernede strandsonen

Vedtatt forslag januar 2001:
•

I

1l 1

3

I

1

Flytte huset i Tollbuveien 24 vestover innenfor
eiendommen, for å gi plass til gang- og sykkelvei mellom
huset og Larkollveien

Disse forslagene er blitt forkastet av ent en befolkning eller politikere,
av miljømessige og økonomiske årsaker.

Kart hentet fra Goog le Maps,
utsnittet fr a Rygg e kommunes kart
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Den 12 år gamle reguleringsplanen
skal nå r evideres.
Som forprosjekt utarbeidet Statens
Vegvesen i novemb er 2011 et planforslag med alternative løsninger til
fortau fra Stotvig hotell til Billmannsbakken, i stedet for tidligere planer om
gang- og sykkelvei.
Veivesenet anbefalte aternativ 28.

•

Anlegge 2-2,5 m bredt
fortau
vest for kjørebanen (mot sjøsiden)

•

Flytte steingjerder for å få plass
til fortau langs hele kjørebanen.

•

Flytte eller fjerne et anneks i
Tollbuveien 1

•

Beholde den eksisterende
bredden på kjørebanen,
som på det smaleste
er 3,8 m (ved Tranga)

Her vises søndre del av det planlagte
fortausprosjektet fra Stotvig hotell mot
Larkollen kapell, om lag halvparten av
strekningen til Billmannsbakken.
Oppføringen av nye Støtvig hotell
følger tidsplanen med åpning
11. november 2013.

Eksisterende fortau, bredde 1,5 m

Dette og etterf ølg ende kart kommer f ra Rygg e kommune
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Den nordre delen

Tollbuveien - kyststien - er markert
med rosa prikker.

Veivesenets forslag strandet i PMU i
Rygge kommune april 2012. Oppfatningen om for stort inngr ep i
st eingjerdene og ødeleggelse av
Larkollmiljøets egenart ble
for tungtveiende.

•

Lengden er 560 m

•

Tilsvar ende 200 m lengde
langs Larkollveien

•

Kyststien har en
høydeforskjell på 13 m

•

Tilsvar ende forskjell
over Tranga er 5 m

•

Praktisk talt bare somm erhus langs kyststien gjør den
ub ebodd og øde halve år et

•

Tollbuveien er privat

Vedtak:
•

Vur dere å ta i bruk
Toilbuveien som
alt ernat iv trase
over Tranga

e

«.

]

'j

I

•

Veivesenet anmodes
om å ut arbeide ny
prinsippskisse

r,

gr
'
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Ved år sskiftet 2012-13 hadde
ikke veivesenet kommet noe
videre i forhold til utarbeidelse
av skisse for alt ernativ løsning
med trase over Tranga.
Styret i Larkollen Vel startet
derfor et pr osjekt for å komme
frem til en fortausløsning, og la til
grunn veivesenets alternativ 2B.
For å skåne steingjer dene i størst mulig
grad har vi kommet frem til :

• Anlegge 1,5 m bredt fort au
utenfor st eingjer dene langs
kjør ebanens vestside
Likeledes unngår man å flytte/ r ive
annekset i Tollbuveien 1, slik som det
er foreslått i veievesenets alt. 2B.
Serien som følger, vil med kartdetaljer
og fotos vise:
• Larkollveien i dag
• Larkollen Vels forslag
med fortau bredde 1,5 m
• Statens Vegvesens forslag
2B med fortau br edde 2,5 m
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Sett f ra Larkollen kapell nordover mot Tranga: Fotoet og kartet viser hvordan steingj erdene bidrar til adanne Larkol/enmiljøet
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-

- Kantstein
Ny plassto pt mur

-

-

-

- Eie ndomsgrense
Smagatestein, bredde 0,5 m
(snøopplag)

rrrrr

ksiste
E rende steinmur

IIIIIIIIIT

IE

Ny plasserin g av eksisteren de

steinmur

I

Fv 119, eksisterende

I Fv 119 m/ forta u 1,5 m,

1 11

Larkollen Veis forslag

1 11

[v

119 m/fo rtau 2,5 m,
Statens Vegvesens forslag

Larkollen Veis f orslag

Statens Veg vesens alt. 2B

Bemerk sy mbolet f or plassering en av den ny e steinm uren (bikubemønster) som vil vises etterhvert i serien
LFZ

8

Ny plassering av eksiste rende

steinmur

IIIIIIIIII

ksisterende
E
steinmur

Larkollen Veis f orslag

Statens Vegvesens alt. 2B

9

Veien i dag. Vi har fly ttet oss til Bil lmannsbakken og beveg er oss sy dover derf ra.

10

Larkollen Veis f orslag

Statens Veg vesens alt. 2B

I denne delen av Larkollveien ligg er fl ere småhus inntil veien. Dette stedstypiske inntry kket
må bevares. Heller f orsky ve/ fly tte 6 + 19 m steingj erder enn åfly tte/ rive byg ning er

11

Veien videre sy dover

12

Denne strekning en langs Larkollveien, mellom Bil/mannsbakken og Tollbuveien, har ikke
vært gj enstand f or særlig oppmerksom het m ht. planer om f erdself or my ke traf ikanter

Larkollen Veis f orslag

Statens Veg vesens alt 2B

Legg merke til den tykke sorte m arkering en som skal være støttem ur på vestsiden
-

Ny plassto pt mur

13

.
svdover
Veien videre
sy

14

Larkollen Veis f orslag

Statens Veg vesens alt. 2B

=

Smågatestein, bredde 0,5 m
( snøopplag)

15
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Larkollen Veis f orslag

Statens Vegvesens alt. 2B

17

Larkollen Veis f orslag

Statens Veg vesens alt. 2B

Flytting av s teingj erder i alt:

18

Forslag et f ra Larkollen Vel:
105 m
Forslag et f ra Statens Veg vesen: 2 4 0 m

Konklusjoner:
· Skolevei + Vesentlig k t f erdsel i f erietiden = Mljag ate
• Anlegg ing av 1,5 m f ortausbredde må kunne ig ang settes
uten ny reg uleringsp lan
1,5 m bredde er tilstrekkelig. Deler av f ortauet fr a Joker
Thorvaldsen er dimensj onert slik
• Vesentlig reduksj on av kos tnadene. Veivesenets alt. 2B
koster 10,7 mill. Vellets f orslag innebærer fly tting av
min dre enn halvparte n av steingj erdene
·

Vesentlig økende trafi kkmeng de må f orventes etter at
ny e Stovig hotell er åp net

Vi mener at vårt "grønne forslag" kan realiseres. Med velvillighet fra grunneiere,
politikere og veivesen må dett e kunne bli virkelighet i løpet av høsten 20 13.

Med optimistisk hilsen fra styret i Larkollen Vel, 18. februar 20 13

På vei til skolen over Tranga
Lasse Thorsrud, styr eleder

19

Vdrt innspill til trygg ere vei vil
ikke ødelegg e miljøet f or andre
veig rep som kan skj e i fr emtiden.

MOTT A TT
0 7 AUG7017
Paul Henning Fj eldheim

St a t e n v ._gvesen

Jegeråsen 17
13 62 Hosle

Region €S '
31.07.17

Tlf . : 464 10445
M ail: paul.h.fj eldheim@bi.no

St at ens vegvesen, Region Øst
Post boks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAM M ER

FV 119 BILLMAN NSBAKKEN - STQTVIG HOTELL/ UTTALELSET IL PLANPROGRAM

-

DERES REF 15/ 246933

Jeg viser t il ovennevnt e, t il mitt brev av 05.01.17 samt t il Deres brev av 26.06.17.
Brevet av 26.06.17 gir ikke en korrekt beskrivelse når det gj elder omt alen av bakgrunn for
prosj ektet . Det fr emko mmer av brevet at Larkollveien er «enest e veg t il og fra st edet
[Larkollen] i ret ning M oss». Det kor rekt e er at Larkollen har adkomst til M oss enten via
Larkollveien eller via Kurefj ordveien.
Videre i samme avsnit t fremkommer det at «Fv. 119 gj ennom Larko llen er skoleveg for
elever ved Larkollen skole». Dett e er en upresis beskrivelse. Larkollen skole ligger ikke i
Larkollveien, men i St øt vigveien. Det t e slik at skoleelever som benytt er Larkollveien, enten
går inn Felt spatveien og t il skolen eller inn Stotvigveien og fr em t il skolen. Det er ingen
elever på Larkollen skole som bor i Larkollveien på st rekningen mellom Feltspat veien og
St øt vigveien. Larkollveien mellom Feltspatveien og St t vigveien ut gj or halvpart en av den
st rekningen som inngår i konsekvensut redningen, og denne delen benyttes alt så ikke som
skolevei.
Ovennev nt e t ilsier at det mello m Stt vigveien og Feltspatveien er t ilst rekkelig med en
forlengelse av det fort auet som allerede er et ablert ut enfor St øtvig hotell (lik ut forming og
bredde) og som inngår i planområdet .

A dvokatene p å Jeløy
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Statens vegvesen Regio n øst
Pb 1010 Nordre Å l

'@

2605 Lillehammer

Deres ref.: 15-246933-42

are

t

Advoka tfirmaet Pedersen, Reier &
Co AS MNA
Advokat Ronald Pedersen
Advo kat Mane Reier
Advokat Stein Olsvik
Advokat Helge Karlbom
Advo kat Halldis Arseth
I kontorfellesskap med:
Advokatfirmaet Monclair AS MNA
Advokat Renate Bj ørnstad MN A
Advokat Bård B. Hauger MN A

e-post: firmapost-ost@vegvesen.no

Jeløy, 2 1. august 20 17

mi lz
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Vår ref.:

NYTT VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYE
TRAFIKANTER LANGS FYLKESVEG 119 PÅ STREKNINGEN
BILLMANNSBAKKE N - STOTVIG HOTELL

Jeg viser til Deres brev av 26 .06.2017 til Thor Øistein Kilstad som eier av Tollbuveien
1 gnr. 34 bnr. 6 1 i Rygge samt kunngj øring av nytt varsel o m oppstart av
planarbeider.
Det er gitt frist for

a komm e med innspill innen 25.08 .20 17.

Fo r ordens skyld viser vi på vegne av Thor Øistein Kilstad til de innspill som tidligere
er inngitt i saken på hans vegne , sist ved vårt brev av 12.0 1.20 17 og tidligere brev av

29 .04 .20 16.
Ut fra mottatt brev med kartskisse , forutsettes at gjerdet/støyskjerm på Kilstads
eiendom vil bli stående .
Av kartskissen fremgår for både altern ativ 1 og 2 at det planlegges lagt fortau inn
mot eksisterende gj erde/støyskj erm på bn r. 61. ThorØistein Kilstad har, so m
tidligere opplyst, ikke innsigelser mot at det legges fortau på utsiden av eksisterende
gjerde/støyskjerm på eiendo mmen, idet ønsket løsning med sikte pa a ivareta
behovet for myke trafikanter kan ivaretas ved a utvide veibanen mot øst og slik at
fortau legges inn mot eksisterende gj erde/støyskjerm på bnr. 6 1. Dersom forslaget
mot formodning skal oppfattes dithen at gjerde/støyskjerm - og innenforliggende
bebyggelse således blir bero rt - er Kilstad av den oppfatning at dette ikke er noen
akseptabel løsning. Bebyggelsen på den andre siden av veien, østsiden, ligger
høyere enn veibanen, og det er mer nat urlig a gjore inngrep i disse eiendommene,
herunder også evt. steingjerder, for a etabl ere den nødvendige vegbredde med
fortau. Det vil være en vesentlig større ulempe for bnr. 6 1 enn for eiendommene på

Telefon: 69 27 85 00
Telefaks: 69 27 85 10
E-po st:
advokatene@apj.no
W eb-side: www.apj .no

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 8, 15 15 Moss
Postadresse:
Cort Adelers gate 8, 15 15 Moss

Klientkonto:
Dri fts konto:

6 118.06.52662
6 118.06.52654

O rganisa sjonsn r. :

97 15 10684 MVA

Side 2

oversiden av veien, dersom det gjøres inngrep i bnr. 51 all den stund eiendommen
med bebyggelse ligger lavere enn og tett inntil eksisterende veibane.
Vi viser for øvrig til det som er anført tidligere, sist i nevnte brev av 12.01.2017.

Gjenpart· T hor Øistein Kilstad, Gimle veien 33, 1511 Moss

Ellen Fa britius og Lars M. Thorsrud - Larkollveien 757, 1560 Larkollen - Mob.: 928 83 946 - lassetho@g mail.com

Larkollen, 22. august 20 17

St at ens vegvesen
Region øst
Post boks 10 10
2605 Lillehammer
levert i Skoggat a 19 samme dag.
Deres referanse 15/ 246933-42
Vi viser t il Deres brev av 26 .06. 20 17, 0g kan bare gj ent a følgene fra t idligere
korre spon dans e:
Begr unnelse # 3.
Den planlagte ca. 110 m . lange g/ s-veien vil føre til en falsk trygghetsfølelse for de m yke
trafikantene pa innsiden av steingj erdene og reduser e rv &kenheten for bil ist ene pa utsiden.
Faren for ulykker blir desto større ved d§rlige vær - og lysforhold gj ennom den mørk e
rs tiden. Redusert sikt ved storre snomengder m a ogs} tas m ed som faremomenter.
Biltrafikken _sorfra komm er i motbakke (re en 50 km/t sone til rette t 22 .08. 2 0 17- LMT) en 40
km/ t sone r undt en høyrekurve. Den vil, hvis Der es plan blir gj ennomført, møte en ca. 110
m . lang st rekning der de myke tr afikantene tilsynelatende er fjernet fra trafikkbildet.
Bilistene m § holde den reduser te hast igheten p§ 40 km/ t, samtidig som veibanen innbyr til
en følelse av romslighet og oversikt. Dette kan oppleves som en selvm otsigelse og føre til
redusert aktpg ivenhet n r bilistene er komm et til Tollbuveiens søndre innkj ørsel.
Herfra vil veibanen smalne, etter hvert ganske vesentlig, mot bakketoppen ved "tranga "
(med 34/ 3 14 og 34/ 43 pa hver sin side) . I till egg ma bilist ene igj en plutselig for holde seg til
de myke trafikantene, ikk e langs , men _i veibanen.
Biltrafikken nordfra vil fra "tranga" oppleve en veibane som ut vider seg og tilsynelatende blir
fri for m yke trafikanter. Etter den ca. 110 m . strekningen, i en begynnende høyr ek urve, blir
g/ s-veien fort gj ennom steingj erdet og møter fortauet p§ utsiden i en uoversiktlig liten sk urve. Her kan det etter stor sannsynlighet være m ulighet for at en syklist nordfra kan møte
en fotgj enger sydfr a sam tidig som det er biltrafikk i veibanen med de far er det kan medfør e.
Konklusjon pa be@runnelse # 3: Den planlagte ca. 110 m . lange g/ s- veien pa in nsiden av
st eingj erdene har et trafikkfarlig p unk t i hver ende.
Viser eller t il v edlegg 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Lar kollen, 22.08 . 20 17

Vennlig hilsen

•

fbr
Ellen Fabr it ius

Lars M. (Lasse) Thorsrud

1
Ellen Fabritius og La rs M. Thorsrud - La rkollveien 757 - 1560 Lark ollen - Tel.priv.: 69 26 57 27 - lastho@start.n
o"

2et

Lar kollen, 27.07.09

1
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( : wetho@qr.
St at ens vegvesen
Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Ved r . Deres brev : Fo r hå ndsv arsel o m eksp ro pri asj o nsv edt ak/ forh andstiltre d else .
Vi viser t il Deres brev av 3. ds. med referans e 2009/ 093022-6 om
Ekspro pri asj on svedtak
Det vises i Deres brev t il at gj eldende reguleringsplan ikke er gj enst and for ny v urdering.
I Deres brev t il Rygge kommune av 29.04 .2009 med Deres referan se 2009/ 06532 1- 004
frem kommer et forslag fra Dem om utarbeidelse av en det alj plan som kan ha som konsekvens at
ekspropr iasj onsvedt ak kan fatt es. Det medtas at reguleringsplanen for den akt uelle
v eist rekningen fra St ovig hotell t il Tollbuv eiens søndr e innkj ørsel (ved gnr. / bnr. 34/ 404) fremst år
som lit e kontroversiell.
Det v ises v idere i Deres sist nevnte brev at De mener at en gj ennomgang/ revisj on av
eksisterende reguler ingsplan er nødvendig, fordi vedtatt e reguleringsplan er 8 år gammel.
Merknad.
Vi st iller oss t vilende t il vegv esenet s adgang t il å fatt e slikt vedtak.
Vi anser at den ca. 110 m . nordre del av den ovennevnt e akt uelle st rekningen er så
kont rov ersiell at den ikke kan anlegges etter gj eldende reguleringsplan, fordi De ikke har
ut arbeidet en plan for gj ennomfør ingen av gang/ sy kkel-v ei / fort au fra Stot vig hotell t il
Billmannsbakken i sin helhet .
Begr unnelse # 1.
Fra faglig hold er det beregnet en økende mengde bil- og anleggst rafikk i nær fremt id, noe som
kan føre t il ytt erligere fare for uly kker på de t rafikkpunkt ene som vi beskriv er nedenfor. I kke
minst det økende ant allet t rafikkførere som ikke er kj ent med st edet s spesielle forhold gir grunn
t il slik beky mring.
I nnbyggerne i Larkollen har engasj ert seg såpass sterkt i t rafikkforholdene at vår lokale
velforening har anmodet Rygge kommune om a bestill e en ny og uavhengig t rafikkanalyse for
området . Det bet viles at analysen som ny lig ble fremlagt , best ilt av St ot vig eiendom AS, er
t ilst rekkelig obj ekt iv . Det kan også opplyses at det på Larkollen veis årsmøt e den 19 . ds. ble
vedtat t at det skulle ut ar beides en alt ernat iv reguleringsplan for innbyggernes regning. Lar kollen
v el kan med en slik plan gi innspill t il kommunen om nødvendig oppdat ering av den vedtatt e
planen fra 14 .12.2000, spesielt med henblikk på rev urdering av planene for de offent lige
tra fikko mraden e. Larkollen vel har en klar oppf atnin g av at RV 119 ma fores i ny tra se pa
øst siden av Bot nertj ern, videre i St otvigdalen ned t il Toll efsrod/ Rorvik for sa & forgrene seg t il
Stot vig hot ell i vest og Lar kollen camping i øst med t illiggende nye boligfelt er .
Det hersker også på Lar kollen en v anlig oppfat ning om at gj eldene reguleringsplan ikke lenger
kan bet rakt es som akt uell. Det er over 11 år siden Bor gconsult AS ( den 14 .0 1. 1998) ble
engasj ert av Rygge kommune for å ut arbeide en reguleringsplan bl. a. for a sikre my ke
t rafikanters ferdsel langs Lar kollveien fra Stot vig hot ell t il Billmannsbakken . Hele planen ble i
alle fall vurdert i lys av forholdene for over 10 år siden. Den ble behandlet 1. gang i Rygge

Ce/

kommunes planutvalg den 15.06.1999, 2. gang den 09. 05.2000 og 3. gang den 12.12.2000.
2
Det vedtak
fremkom
ingen
helhetlig
sitt
den
14 .12
.2000 . gj ennomførbar plan i løpet av denne t iden før kommunest yret fatt et
Basert på disse fakt iske forhold mener vi at den forliggende 8 år gamle reguler ingsplanen ikke
gj en nomfore et sa omfatten de inngrep i grun neiers eiendomsreR
som det vars lede ekspr opriasj onsvedtak vil kunne ha. Vi viser også til at eiendomsrett en er godt
beskyttet i gr unnlovens § 105. Vi mener derfor det ikke foreligger t ilst rekkelig grunnfag for
Statens vegvesen ti l gj en nomfore det varslede ekspropriasj onsvedtaket .

girtil stre kkelig gr unnlag for

a

a

Vi har rådført oss med advokat Paul Henning Fj eldheim i denne saken, og viser t il i hans brev av
16. ds. til Dem, pkt. 2 om manglende hj emler. VI slutter oss t il dette br evet i sin helhet .
( onkus jon pa begr un n else # 1: pl anlegge gj ennomt orin gen av den ca . 110 m. lange 4j g.
inn siden av steingjerdene v il vere uforsvarlig og lit e gj enno mt enkt i en bolig omr&de 4e,
såpass store forandringer er i ferd med å skj e.
Veien

pa

Begr unn else # 2.

pa

Den planl agt e g/ s-veien
innsiden av steingj erdet gj ennom 4 eiendommer (34/ 73, 34/ 92,
34/ 273 og 34/ 404) i skj er met trase fra biltr afikken vil st oppe opp i nordenden . Herfra og Videre
nordover foreligger
det efra
ingen
Det forsøkes i Deres r edegj ørelse, ref. Deres
sistnevnte
bre v, 8 finn
enDem
løsning
vedplaner.
at :
" - sammen med den eksisterende kyststien vil det slik kunne oppnås et brukbart

sammenhengende ( midlert idig J tlfbud f or gaende og sy klende helt frem t il Billmannsbakken ."

il henvise gående og sy klende til en ca. 500 m . lang kyst sti (Tollbuv eien ), fremfor den
sedvanlige ca. 200 m . fer dselen langs veibanen, vil ikke fungere som et midlert idig tilbud. En
del av kyst sti en er en ca. 50 m. bratt bakke med st igning på nest en 1 :6 . Selv om kyststien
Sk ulle oppgraderes m ed aksepta belt veid e kke og tils trekke lig belysning, vill e gaende og sy4 en4
et ter all sannsynlighet ikke velge å ferdes langs denne 2,5 gang lengre omveien. Denne
st rekningen, om gitt av nest en utelukkende bare hyt ter, vil Ikke være enkel og trygg ferd es
langs i den mørke årstid, selv med regelmessig snømåking og sandstrøing.

a

Vi vi ogsa papeke at den midlerti dige pla nen De har beskrev et har den apenbare m ang el at 4
'kke er ut arbeidet en aksepta bel t rafikk losning for gaende og sykl en de
v ei nordover 4,
kyststien munn er ut i Larkollveien , dvs. fra nordre innkj ørsel ved Tollbuveien til
fort
au.
Biffmannsbakken,
men at de my ke trafikant ene her er henv ist tlf ferdsel langs veibanen uten

pa

( on klus ion p d be@runn
e ls e # 2; Det eksisterer ikke en forsvar ig tra fikkl osnin g 4 e,
nordover
t il Bill mannsbakken fra den planlagt e ca. 110 m. lang e g/ s-veien p& innsiden av
steingj
erdene.
Begrun nelse # 3,

I
I

Den planlagt e ca. 110 m. lange g/ s-veien vi l føre t il en falsk trygghetsfølelse for de myke
tra fikant ene pa innsiden av st eingjerd ene og redus ere &rv&kenheten for bilis t ene p& ut st4 e .
Far en for ulykker blir desto st ør re ved dårlige vær- og lysfor hold gj ennom den mør ke år stiden.
Redusert sikt ved større snømengder må også tas med som faremomenter.

I

I

I

Biltra fik ken s orfr a kom mer i motbakke fra en 50 km/ t sone tlf en 40 km/ t sone r undt en
høy rekurve. Den vil, hvis Der es plan blir gj ennomført, møte en ca. 110 m . lang st rekning der de
myke t rafi kantene tilsynelat ende er fjernet fra t rafi kkbildet. Bilisten e
holde den reduserte
hastighet en på 40 km/ t, samti dig som veibanen innby r til en følelse av r omslighet og oversikt .
Dett emet
kantiloppleves
som søndre
en selv motsigelse
kom
Tollbuveiens
innkj ørsel. og før e t il redusert akt pågivenhet når bilist ene er

I

ma

Herfra vil veibanen smalne, etter hv ert ganske vesent lig, mot bakket oppen ved "tranga " ( med
34/
314 0g 34/ikke
43 p8
hver men
sin sid
. I tillegg må bilist ene Igj en plutselig forholde seg t il de my ke
tra fikantene,
langs,
_i e)veibanen.

I

3
Biltrafi kken nordfra vil fra "tranga" opplev e en v eibane som ut v ider seg og t ilsynelatende blir fri
for my ke t rafi kanter . Ett er den ca. 110 m. st rekningen, i en begy nnende høy re kurve, blir g/ sveien ført gj ennom steingj erdet og møter fort auet på ut siden i en uoversikt lig lit en s- kurve. Her
kan det ett er st or sannsy nlighet være mulighet for at en sy klist nordfra kan møte en fot gj enger
sydfra samt idig som det er bilt rafikk i veibanen med de farer det kan medføre.
Konklus jon pd begrunnelse # 3 ; Den planlagte ca. 110 m . lan ge g/ s-v eien pa innsiden av
st eingj erdene har et t rafi kkfarlig punkt i hver ende.
Begr unnelse # 4.
Vi vil også påpeke at det foregår utst rakt skoleskyss om morgenen og skyss t il Larkollen
idrett shall om kvelden for barn og ungdom som foreldre med bil sett er av i krysset
Lar kollveien/ Felt spatveien, dv s. i området der g/ s-v eien planlegges ført innenfor st eingj erdene
(selv om egnet adkomst t il skole og idrett shall ett er planen sannsynligv is ble anlagt nordover
langs St otv igveien rett på nordøst siden av hot ellet , ant ar v i at t uren t il fot s inn Feltspatveien blir
v algt , fordi det er kort ere gangavst and herfra enn fra Støt vigj ordet ) . Når det på samme t id kan
komme barn, som med midlert idig t rygghetsfølelse fra innsiden av st eingj erdet vil krysse
kj ørebanen for v idere ferdsel bort over Felt spatveien, anser v i dett e veikrysset som t rafikkf arlig .
Konklusjon p begrunnelse t 4 ; Den planlagt e ca. 110 m . lange g/ s-v eien pa innsi den av
st eingj erdene vil ha en t rafi kkfar lig åpning ett er ca. 1/ 3 av st rekningen sørfra.
Begr unnelse # 5,
Den t ilt agende ut by gging av boligo mråder i Lar kollen de sist e årene har allerede ført t il økt
t rafi kk mengde med t ildels mye anleggst rafikk. Flere nye st øyskj ermer er blitt satt opp v ed
boliger langs Larkollveien , ref . st rekningen fra Tollbuveiens nordre innkj øring (ved 34/ 6 1) ti l
Bill mannsbakkens nordre innkj ør ing (ved eiendommen nord for 34/ 204 ) .
Plasseringen av g/ s-vei pa innsiden av st eingj erdene v il med st or sannsynlighet føre t il at
beboerne også her v il sett e opp slike skj ermer .
Result at et blir langt fra det idy lliske innt rykket planleggerne for over 10 ar siden hadde i
t ankene. Den gangen ment e man at det v ille bli "en est et isk opplevelse å ferdes langs en g/ s-vei
og fort au som skulle sv inge dels på ut siden og dels på innsiden av gamle st eingj erder langs
st edsty piske hus i vakre hager ."
Kon klusjon p begr un nelse 5:
Den planlagt e ca. 110 m . lange g/ s-v eien pa innsiden av
st eingj erdene vil føre t il kraft ig for ringelse av det spesielle bev aringsv erdige milj øet nett opp i
dett e omra det .
Vi viser t il igj en t il Deres brev av 3. ds. med referanse 2009/ 093022- 6, denne gangen om
Forhåndst ilt redelse. Som nev nt ov enfor har vi hatt samt aler med advokat Paul Henning
Fj eldheim i denne saken, og viser t il i hans brev av 16. ds. t il Dem i sin helhet . Vi v il også
påpeke pkt . 4 i dett e brevet , der v i også krever innsy n i sakens dokument er . Vi ber herunder på
sam me måte spesielt om å bli opplyst om De i anledn ing g/ s-veien har v ært i kont akt med Rygge
kommune og/ eller personer eller foret ak knytt et t il ut bygging av St otvig hotell, hv em dett e i så
fall gj elder og kopier av dokument asj on i den anledning.
Vi tror at m ye ville være løst i denne saken ved at man senket hastigheten til 30 km/ t og ikke
ser nødvendigheten av 6 m. veibredde pJ veist rekningen fra Støt vig hotell til Bil/mannsbakken.
Disse tiltak ville et ter vJ r oppfatning gi en forsvarlig midlertidig løsning inn til ny reguleringsplan
blir vedtatt.
Med v ennlig hilsen

Ellen Fabrit ius

Lars M. Thorsrud

Lederen i
Larkollen Vel
kom med en
uttalelse til
journalisten som
ringte ham på
søndag.
Artikkelen ga en
unyansert
fremstilling av
saken.

Stig Fische
handler raskt for
å oppnå
resultater, hvis
riving av gamle
Støtvig hotell
skal skj e i år.

Dette oppslaget
kom uventet på
styret i Larkollen
Ve l.
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Det sier Egil Olsen,leder I Larkollen vel.

- Deter veldigfintat
inveitorStigFischehartil· .
budt seg åfo kutterealle ,
kostnaderkny
ttet til gan
g•
ogsykkelvei i Larkollen.

Tror på lø sning for
gang- og sykkelve i
i Larkollen
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veien snart en reali1eL

BETALER GANG·
OG SYKKELVEI
Investor S1ig F'1SCh
c til·
byr seg nå å (orskun cre
ane kosmadcnc knyttet
til ny gan
g -og sykkelvei
i Larkollen. Dermeder
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Gang-og
sykkel
•
veien
kommer

Stig Fische v il forskuttere alle kostnadene i Larkollen
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Styret i Larkollen
Vel har høsten
2009 konsentrert
arbeidet med å
komme frem til
alternative
veiforslag for å
trekke det nye
hotellet innover
land.
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. etter å ha lest
mil"kkel:
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:- · det v ises et mer nyanse
syn på hvo rdan trygg •
\ , . . ferdsel skal.s ikres
i i
_ lang s Larkollveien -
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Av 5 km
v eistrekning er 2
km sikret med
gangvei e ller
gang/sykkelvei.

Styret ha r
f ølgende syn:
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Anlag t stre kning ganglsykke_!_V!!!_ 0,9 km

Anlagt strekning gangvei
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Strekning uten gangvei eller gis vei 3,0 km

som omfatter:

Larkoflveien
/Kurefjordveien fra skilt til skilt
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Det e r viktig å se helheten
langs hovedveien for å
oppnå / kompromisse :

...... ....I

·•.....
·-....

........,,)

\. ,1

•

l

)

I

?fJJjj1...,/

r
TT

{

(.

p 1r

IJ
,l

:;

»

/4° }.

I

"--

I

l

.,

{

(.

I

I\

..._, -....,.

f,

t

/ '

a

Det er oppgraderingen av
disse 500 m.
Fische vil
forskuttere før
anlegg strafikken
t il hotellet starter.

Strekningen fra
hotellet t il kirken,
som det i fjor
ikke ly kte s
kommunen å få
utvidet på
samme måte,
utgj ør 10 % av
strekningen
mellom
La rko llenskiltene .

t

Grei adkomst
mener kommunen
at er oppfylt ved å
stille seg positiv til
trafikkanalysen
som Fische
bestilte og
presenterte i fjor,
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Gang/ syk kel v ei videro I 3 h ag er
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0,4 km

0, 9 km

1, 1 km

Gang vei fra hotellet m ot kirken

PLA NLAGTE STREKNINGER:

Anla._g
t strek ning g ang/sy kkel vei

Anlag_tstrek ning_gangvei

Strekning uten gangvei eller pi s ve i 3,0 km

so m om fa tter:

Larkollveien
/Kure(Jorctvele n fra skilt
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Kommunen har
hverken kort- eller
langsiktige
strategiske planer
for bevaring av
stedets egenart

DIS TANSER:

06.T IF

...... ,.../

'

.'

"I

- ...... ,...J

;,_

-t t

et a

[(

1·- "

Størstedelen av
befolkningen i
Larkollen og styret
i Vellet mener at
hensynet til trygg
ferdsel ikke blir
tilstrekkelig
ivaretatt i
analysen.
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Men sett med dagens øyne:
Tok man tilstrekkelig hensyn til
å bevare miljøets egenart?

Etter datidens oppfatning ble vel
både gre i adkomst og trygg ferdsel
ivaretatt på en god måte.
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For ca. 40 år siden ble veien østover
fra Støtvig Hotell utvidet.

Dermed ville en
slik ny tilsynelatende trygg
ferdselsvei føre
til en trafikkfa rlig
flaskehals ved
kirken.
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Grunneierne
protesterte bl.a.
fordi det ikke
forelå noen
reguleringsplan
fra søndre
I
innkj øring
Tollbuveien over
"tranga" til
søndre
innkj øring
Billmannsbakken.
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før veien ble
hevet endel i
terrenget og fikk
full bredde.

I nederste del av
svingen ved
Haagensen ble
steingjerdet mot
Tengesdal
fj ernet - -

En forskuttering
fra Fische til
utbygging syd
for "tranga" vil
skape
presedens for at
anleggstrafikk og
senere trafikk til
hotellet kan
føres denne
veien inn og ut
av Larkollen.

Det foreligger
fremdeles ingen , ?
plan frem til
Billmannsbakken.
Veien videre
nordover er
ennå ikke
regulert for trygg
ferdsel.

2

i t

r

-

12.TIF

\....

- •

,_

"'(',!..: -....,},..

\

. 5e
_

,...

10.T IF

w

7 %3"
<"
k. .' ±

.... ,

..,...,
-.....
y

•

"

j l,

C

¥2

_,

f

c.:

•

••

/

,

s -

"" k

-

f
£

_...::.----;-

i

i

411"',

·a;.,

s

6

i

s"#

,,.[ill]

I

\

'

r

...
:, :
.._,

;

..

s

::z..._

'/;
:,;

{

I

•

?

i
"

!

l

..... I

">

1

,....
\ $: °

}

C

,(

\

\

--1-·

I

Hvis støyskj erm
blir satt opp? - -

Med gang/sykkel
vei på innsiden
av steingjerdet.

Lengre opp i
svingen ble
veien svært så
bred - -
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Er det slik man
ser det for seg?

Tilsvarende
gang/sykkel vei
gj ennom de 2
eiendommene
lengre nord - -

Hvordan skal dett e bli
bli see nde ut o g
hvordan vil det
fung ere?

GangJsykkelvel videre 13 hager

PLANLAGTE STREKNING:

Da gj enstår det
å ferd igstille:

Gangv ei fra ho tellet mo t kirken

0, 1 km

0,4 km

La oss si at
følgende blir gjennomført :

\

f

r

l

\
'

I

1 '_

..,

·-.....

I

_L

_\

- ' 7-

' 7 •
\ls/
mm '

"'\

•
l

"
,,,... I ,

IFiiil

[5..s.,

s

'{

og gangve ien
blir lagt på
utsiden.

Illustrasjonen
viser hvordan vi
tenker oss at det
vil se ut når
steingjerdet blir
flyttet til innsiden
av traerne - -
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R y g g e o g La rk o ll e n e r b e r ø m t fo r s in e
s te in gj e r d e r - i L ar k oll e n e r d e e n d e l av h v a vi
an s e r s om v e r n e o bj e k te r , e l e m e n t e r vi o n s k e r
b e v a r e . O p p gj e nn o m å r e n e h a r o g s å d is s e
gj e rd e n e fø r t til h a r d e di s k u sj o n e r n å r d e t h a r
v ær t b e h o v fo r v e iu tvide ls e r e lle r a n d r e
inn gr ep .

Borg Consu lt A S u ttalte i s itt p lanf ors lag til arealbruk sp lan en fr a 199 7, d et sis te som Ry gge
k om m u n e h ar bes tilt:
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Fagfolk har allerede erklært at de fleste er modne for felling.
Det anbefales plante nye bj erker (3-4 m. høye) på innsiden av steingjerdene.

Tilsvarende vil det bli videre opp til "tranga".
I praksis vil de berørte trærne bli fjernet.
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All e s t e in gj e rd e n e e r r e gi s tr e r t, s y nf a rt o g vi s t
p å k a rtb il a g e n e .

Ste in gj e r d e n e e r e t viktig e le m e n t i
La r k oll enmilj o e t , m e n k v alifise re r ikke til n o e n
f o rm fo r v e r n . D e t vil s i a t d e k a n
fly tt e s / j u s te r e s u te n a t n o e g å r t a p t s om s å d an .
Kv alite te n o g al d e r e n e r o g s å s v æ rt v a ri e r e n d e
- h vilket k a n gj ø r e e t k o ll e k tivt v e rn lite
s an n s y nli g . D e tte fo r ring e r d o g ikk e v e r di e n
s o m e t m a rk a n t la n d s k a p s e l e m e n t - s om o g s a
b ø r k u nn e vi d e r e fø r e s m e d n y e gj e r d e r .

0

- slik den saken
ble behandlet
1. gang i
planutvalget
15.06.99

- det vil være
mulig å føre
gangveien helt til
Billmannsbakken

Ved en slik
forsiktig j ustering
av steingj erdene
blir milj øet bevart
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Sånn sett er "tranga ved K ristiansen " kanskj e et fjern t
ekko fra R ygge form annskaps møte en dag i 19 13, da
man, sikkert ikke uten store betenkeligheter, fant å
kun ne godkjenne nyveien til bruk for automobiler.

M ange h ar ergret seg over "tranga". M en det spørs
om ikkeflertallet har en godhet for den likevel, den
er et minne om en svunnen tid, da kanskj e ikke alt
var var så meget bedre enn nå, men da ikke alt hastet
så forskrekkelig.

Fra Kn ut A. Nilsens Lark ollb oken (198 1):
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Ferdsel i To llbuveien er ikke
en alternativ løs ning for gående
og syklende langs Larkollveien.

Med en riktig faglig vurdering og
en god dialog med grunne iere ne
lar denne strekningen med gangve i
seg gjennomføre.
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Styret er ikke kjent med en detalj plan
om å føre en gangvei fra "!ranga" til
G ,_..,,.... \(.Ot-\,-f.U" "
Billmannsba kkens søndre løp.
as 2 Pg"9"?a i
Likevel har saken sikkert vært
& 6
" ""
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Her te nkes det
at steingj erdet
på østsiden av
Larkollveien blir
flyttet en drøy
meter nærmere
huset til høyre - -

Situasj onen i
dag.

Skiltene slik de
er plassert i dag
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Det er praktisk talt bare
sommerhus langs kyststien,
som er ubebodd fra rundt
1. okto ber til 1. april.

Kyststien har dessuten en
høydeforskj ell på ca. 13 m.
mot 5 m. høydeforskj ell over
"tranga".

Tilrettelegging for myke
trafikanter i Tollbuveien i
stedenfor gj ennom "tranga"
er en uakseptabel løsning.
Denne kyststien har en
lengde på over 560 m.,
tilsvarende er 200 m. langs
Larkollveien.
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Forslag til
skilting med 30
km/t sone fra
tennisbanen til
butikken - -

Riksveipreget
må bort og
farten reduseres!

Også hos oss vil
det uten tvil bli
en sterk
trafikkøking
med de
forestående
utbyggingsprosjektene vi
har i vente.
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folk. Tall fra SSB viser at hotellteller at h o tellet i l)or had d e
35.00Q gj estedøgn ,
og at markedet i hele Follo-regionen
i fjor vokste med over ni promellom 500 og 1000 virksomsent. Sterkest var fremgangen
he ter booket seg inn for ulike
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Larkollveien 757

Styre medlem i Larkollen Vel

Noe av det typiske i Larkollen er allerede gått tapt.
Likevel vil det nye hotellet bli liggende i sj armerende
omgivelser hvor mye av det gamle etter beste evne er holdt i hevd.

eifEel.Eli!%etas52fiiu@fall6tEeii#%@@#Si#sties@tr@ail@gets,
pt@test@iii@tsift2lb#i#tie. Lasse Tho rsrud

'-'

Detalj planlegging, igangsetting og
sluttføring vil forhåpentligvis kunne
gj øres i løpet av inneværende år.

Det er å håpe at fylkeskonservatoren
oppfatter dette innspillet fra lokalbefolkningen
som gj ennomtenkt og konstruktivt.
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L arkol l en Vel Present erer '
- - fortau over Tranga
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Veien til Larkollen
M ange har ergret seg over "tranga". M en det spørs om ikke flertallet har en
godhet for den likevel, den er et minne om en svunnen tid, da kanskj e ikke alt
va r var så meget bedre enn nå, men da ikke alt hastet så forskrekkelig.
Sånn sett er "tranga ved K ristiansen" kanskj e et fjernt ekko fra Rygge formannskaps
møte en dag i 19 13, da man, sikkert ikke uten store betenkeligheter, fant å
kunne godkj enne nyveien til bruk for automobiler.
Fr a Knut A. Nilsens LARKOLLBOKEN (1981)

Med den økende trafikken og behovet for t rygg ferdsel, er det i ma nge
år blitt foreslått :

•

Trafikklys over Tranga

Ny tr ase langs Støtvigjordene for å komme til Larkollen

Ny hovedvei langs Kur efjorveien

•

Enveiskjøring

•

•

lllustrasj onen pd f or- og baksiden er hentet

f ra BOR GCONSULTA S: Arealbruksplan for 1996
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Kart f ra 18 99, hentet f ra LARKOLLBOKEN
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I 1999 ble det satt opp 40 km/ t skilt er og anlagt
fartshumper på hver side av Tranga

•

Gang- og sykkelvei in nenfor st eingjerdene over 6
eiendommer på motsatt side av kirken

I reguleringsplanen i desemb er 2000 ble det vedtatt :

•

Gang- og sykkelvei rundt Tollbuveien 24, på vestsiden
av eiendommen, i den vernede st randsonen

Vedtatt forslag januar 2001:
•

Flytte huset i Tollbuveien 24 vestover innenfor
eiendommen, for å gi plass til gang- og sykkelvei m ellom
h uset og Larkollveien

Disse forslagene er blitt forkastet av enten b efolkning eller politikere,
av miljømessige og økon omiske årsaker .
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Kart hentet fra Goog le Maps,
utsnit tet fra Rygge komm unes kart
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4

Den 12 år gamle r eguleringsplanen
skal nå revideres.
Som forprosjekt utarbeidet Statens
Vegvesen i novemb er 20 11 et planforslag med alterna tive løsninger til
fortau fra Støtvig hotell til Billman nsbakken, i stedet for tidligere plan er om
gang- og sykkelvei.
Veivesenet anbefalte aternativ 28.

-

•

•

•

•

Beh olde den eksister ende
bredden på kjørebanen,
som på det smaleste
er 3,8 m (ved Tranga)

Flytte eller fjerne et a nneks i
Tollbuveien 1

Flytte steingjerder for a fa plass
t il fortau langs hele kjørebanen.

Anlegge 2-2,5 m bredt - fortau
vest for kjørebanen (mot sjøsiden)

Eksister end e fortau, bredd e 1,5 m

Oppføringen av nye Støtvig hotell
følger tidsplanen med åpning
11. november 2013.

Her vises søndre del av det planlagte
fortausprosjektet fra St otvig hot ell mot
Larkollen kapell, om lag halvpar ten av
st rekningen til Billmannsbakken.

-

Dette og etterf ølg ende kart kommer f ra Rygg e kommune
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Den nordre delen
Veivesenets forslag strandet i PMU i
Rygge kommune april 2012. Oppfatningen om for stort inngrep i
st eingjerdene og ødeleggelse av
Larkollmiljøets egenar t ble
for tungtveiende.

•

Vurdere å ta i br uk
Tollbuveien som
alternativ trase
over Tranga

Vedtak:

•

Veivesenet anmodes
om autarbeide ny
prinsippskisse
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•

•

•

•

•

Tollbuveien er privat

Praktisk talt bare sommer hus langs kyststien gjør den
ubebodd og øde halve år et

Tilsvar ende forskjell
over Tranga er 5 m

Kyststien har en
høydeforskjell på 13 m

Tilsvar ende 200 m lengde
langs Lar kollveien

Lengden er 560 m

Tollbuveien - kyststie n - er markert
med r osa prikker.

•

5

6

Ved ar sskift et 2012-13 hadde
ikke veivesenet kommet noe
videre i forhold til utarbeidelse
av skisse for alt er nativ løsning
med trase over Tranga.
Styr et i Larkollen Vel startet
derfor et prosjekt for å komme
frem til en fortausløsning, og la til
grunn veivesenet s alter nativ 2B.
For å skåne steingjerdene i størst mulig
gr ad har vi kommet frem til:

• Anlegge 1,5 m bredt fortau
utenfor st eingjerdene langs
kjør ebanens vestside

Likeledes unngår man å flytte/ rive
annekset i Tollbuveien 1, slik som det
er foreslått i veievesenets alt. 2B.
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Ser ien som følger, vil med kartdetaljer
og fotos vise:

• Larkollveien i dag

€

@i

€e

€

• Larkollen Veis forslag
med fortau bredde 1,5 m

• Statens Vegvesens forslag
2B med fortau bredde 2,5 m
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Eksistere nd e steinmu r

Sett fra Larkollen kapell nordover mot Trang a: Fotoet og kartet viser hvordan steingj erdene bidrar til
IIIIIIIIIII

adanne Larkollenmiljoet
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Larkollen Veis f orslag

!
Eiendomsgr ense

Ny plasstøpt mur

Kantstein

Tegnforklaring
- - - - - - -

===

Smågatestein, bredde 0,5 m
(snøopplag)
sm , 1111111Eksisterende steinmur

Fv 119, eksisterende

CRIB'.RNy plassering av eksisterende
steinmur

I

IFv 119Statens
mf fortau 2,5 m,
Vegvesens forslag

II- IFv 119 mfLarkollen
fortau 1,5 m,
Veis forslag

I

Statens Veg vesens alt 28

,m ssssmss Eksisterende steinmur

Bem erk sy mbolet f or p lassering en av den ny e steinmuren (bikubemønster) som vil vises etterhvert i serien
CRi-R'.RNy plassering av eksisterende
steinmur
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Veien videre sy dover

g

D

Denne strekning en langs Larkol/veien, mellom Bil/mannsbakken og Tollbuveien, har ikke
vært gj enstand f or særlig oppmerksomhet mht. planer om f erdselfor my ke trafikanter
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Larkollen Veis f orslag
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Flytting av s teingj erder i alt:
Forslag et f ra Larkollen Vel:
1 OS m
Forslag et f ra Statens Veg vesen: 240 m
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Konklusjoner:
• Skolevei + Vesentlig økt f erdsel i f erietiden = Miljøgate
• Anlegg ing av 1,5 m f ortausbredde m å k unne igangsettes
uten ny reg ulering sp lan
• 1,5 m bredde er tilstrekkelig. Deler av f ortauet fra Joker
Thorvaldsen er dimensj onert slik
• Vesentlig reduksjon av kostnadene. Veivesenets alt 2B
koster 10, 7 m ill. Vellets f orslag innebærer fly tting av
mindre enn halvpart en av steingj erdene
• Vesentlig økende trafikkmeng de må f orventes etter at
ny e Støvig hotell er åpnet

Vi mener at vårt "grønne forslag" kan realiseres. Med velvillighet fra grunneiere,
politikere og veivesen må dette k unne bli virkelighet i løpet av høsten 20 13.

Med opt imistisk hilsen fra styret i Larkollen Vel, 18. februar 2013

(o0brisk
Lasse Thorsrud, styreleder
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På vei til skolen over Trang a
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Vårt innspill til trygg ere vei vil
ikke ødelegg e miljøet f or andre
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Ellen Fabritius og Lasse Thors rud • Larkollvelen 757 • 1560 Larkollen • Tel.priv.: 69 26 57 27 • lassetho@gmall.com

Larkollen, 4 . mai 20 16
Statens vegvesen
Skoggata 19
1530 MOSS
v/Lene Hermansen
Sendt pr. epost 04.05 . 20 16 til: fi rmapost-ost@vegvesen.no

Innspill "15/246933"
Vi viser til Deres brev av 06.04 . 20 16 og refererer til innspillet fra Larkollen Vel v/styreleder T orgeir Lomo, sendt 07 .04 .,
som gjelder den samme saken .
Som beboere ved Larkoliveien støtter vi Vellets syn , og tilføyer at fortauet vest for fylkesveien kan anlegges uten flytting
av steingjerder og uten eksproperiering av privat grunn på strekingen som er vist nedenfor:

Fv 119 nordover fra Støtvig Hotel til Larkollen kirke
Med vennlig hilsen
Ellen Fabritius

Lasse T horsrud

Mor n;]
Torgeir Bjeraraa
Sorkedalsv
ei en 26
0369 0s lo

2 5 AUG2077 .
C

/

State:--s 1 ,,
.•
v _:; n
R€g 10n c s t

Statens Vegvesen
R egion Øst
Postboks 10 10
N ordre Ål
2605 Lil lehammer

Oslo, 23. august 20 17

D eres ref: 15/246933

Offentlig ettersyn av planprogram - FV 119 - Bi llmannsbakken - Stotvig hotell,
Larkolle n g runneier Torgeir Bjøroaraa gnr. 34, bnr 78
Det vises til nok et brev om ovennevnte sak av 26.06. 17 under over skri ften nytt varsel om
opp start av detaljreguleringsplanf or myke trafi kanter langs fylkesveg 119 pa strekningen

Billmannsbakken-Stotvig hotell .
I forbinde lse med var sl om oppstartav planarbeid av 22. 11.16 uttalte j eg meg om saken til
b rev til State ns Vegvese n 13.0 1. 17. I brevet fastholdt j eg at alternativ I , som er bas et på
eksiste rende reguleringsplan , best bevarer det særegne m ilj ø me llom B ill mannsbakken og
Larkolle n kirke.
Dette syn fastholdes og er bar e b litt styrket på bakgrunnva mange lø sningsalternativer som er
frem lagt i forprosj ektet.
T il brukfor Vegvesenets saksbehandl ing vedlegges kopier av mine brev datert 13.0 1. 17,
2 1.07. 10, 29. 10. 10 og kopi av avi sinnlegg i Moss Avis 18.07. 12.

"w e

it. 21°
vedl : 4

J
"

Torgeir Bjerarea
Sorkedals
0369 Oslo

veien
6 e2

Statens Vegvesen
Region Øst
Postboks10 I 0
Nordre Ål
2605 Lill ehammer

Oslo, 13.januar 2017

Offentlig ettersyn av planprogram - FV 119 - Billmannsb
akken
Larkollen - grunneier Torgeir Bjørnaraa gnr. 34, bnr 78

-

- Stetvig hotell,

Det vises til oppstart av planarbeid annonsert i Moss Avis 23.11.16 og ved brev til meg datert
22.11.16.
Min eiendoms ca. 80 meter lange grense mot vest berøres direkte av de alternativ
e forslagene
i forprosj ektetav oktober2011og av alterna
tiv 2 i planprogramme
t datert17.11.16.
Gang- og sykkelvei i «Tranga»er regulert i dagens reguleringsplan fra 2000, og skal gå på
statens eiendom vest for fv. 119. Dette er gjort for å ta hensyn til det spesielle landskapsve
rneområde
t.
Av planprogrammetfrem
går det
at nytt alternativ 1 nå er basertpå eksisterende
reguleringsplan, dvs. at fortau(gang/sykkelvei) skal gå på vestsiden (sjøsiden) av fv. 119
{Lark
olleveien) fra Billmanns
bakk:e
n til kapellet Dettealternativvar ikketatt med i
forprosj ektetav oktober 2011.
Jeg har i hele prosj ektperioden ansett dettealternativsom den besteøl sningog ber om at det
videre arbei
d baseres på dettealternativ
. Da reguleringsarbei
det har pågåttiden
s 2010, legger
jeg ved mine brev av 2 1.7.10, 29.10.10 og 6.5.16. Av brev av 29.10.10 fremgår det at berørte
grunne
iere har anskaffet sine eiendommmer etterat gjeldende reguleringsplan ble vedtatt.
Slik saken står bør staten i størstmulig grad brukesin egen eiendom til veiutvidelser. Dette
gjelder ikke minst når løsningen i planprogramme
ts alternativ 1 klart fremtrer som den beste
løsning. Inngrepi landskapet
vil
bli små i forhold til alternativ 2. Velges dette alternativ vil
alle trærne
tett på stengjerdet på østsiden av rv. 119 måtte hugges. Til brukvedlegges kopi av
mitt innlegg i Moss Avis av 18.7.12.
Jeg ber vennligst om at eksisterende reguleringsplan (alternativ 1) legges til grunn fordet
videre reguleringsarbei
d

K g
iCiSS
Vedlegg: 4

Torgeir Bj omaraa
Sorkedalsve
ien 26 c
0369 Oslo
uf k. 22244870
e-mail: torgci
r. ibornara@fa
d. dep.ne

Statens vegvesen
Region Øst
Postboks 10 10
2605 Lillehammer

Oslo, 2 1. juli 20 10

Varsel om oppstart av regulering for fortau/gang- og sykkelvei langs fylkesvei 119 -Larkollen - grunneier Torgeir Bjørnaraa g r. 34, bnr 78, Rygge kommune
Det vises til Deres brev av 15.06.10.
Reguleringsplan for det aktuelle området ble stadfe
stet av Rygge kommunestyre 25.08.00. Et
av hovedformålene med reguleringsplanen var
bestemme tracen for ny fortau/gang- og
sykkelvei gjennom det sentraleLarkollen. I forbindelse m ed dette arbeidet ble det i
reguleringsbestemmelsene flere steder understreket at eksisterende steingjerder måtte bevares.
Se reguleringsbestemmelsenes punkt2.2 og punkt5.1.b) . Det sammeble uttaltom
vegetasjo nen langs steingjerdene.

a

Gjeldende stadfe
stet reguleringsplan forutsetter at fortau/gang og sykkelvei skal legges på
vestsiden av eksisterende Larkollvei. Denne løsning ble inngående drøftet i forbindelse med
reguleringsplanen. Veivesenet var som part i reguleringssaken enig i denne trace. Grunne
n til
at gangveien ikkeble bygget var ikke tekniske forhold, men økonomi ske.
Jeg har i årene etter at reguleringsplanen ble vedtatt forholdt meg til denne. Mitt 80 meter
lange steingjerd e langs ostsiden av Larkollveien er opprustet med betydelige belop . Dette og
portstolpene er påkostet for å fremtre som opprinne
lige. En rekke høye
furu- og bj ørketrærer
beholdt for a fremheve denne karakte
ristiske del av det opprinne
lige Larkollen.
Jeg kan ikkese at det foreligger noen ny e f orhold som begrunne
r endring i eksisterende
reguleringsplan. Grunne
iere langs denne del av Larkollveien har vært kjent med
reguleringsplanen siden 2000. Dette gjelder ikkeminst de grunne
iere som har kjøpt sin
eiendom etter dette tidspunkt.
Oppstartav et forprosj ekt med det formål å utarbeide ny reguleringsplan krever en særlig god
begrunne
lse. Det er ikkenok a"vurdere en alternativ løsning" når alle forhold, også de
trafikale, er de samme
i dag som i 2000. Innre
ttelseshens ynet veier etter
min oppfatningtungt
i denne sak.
Jeg anmoder Vegvesenet aavslutte forprosj ektet og gjennomføre arbeidet med ny fortau/gang
og sykkelvei på grunnla
g av eksisterende reguleringsplan.

et
Torg
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gj: Rygge kommune, 1570 Dilling

..
Torgeir Bj omaraa
Sorkedalsveien26 c

0369 0s lo
tlf k. 22244870

e-m
ai l: torgeir.jbomar a@fad.dep.no

Statens vegvesen
Region Øst
Postboks 10 I 0
2605 Lillehammer

Oslo, 29.oktober 20 10

Varsel om oppstart av regulering for fortau/gang- og sykkelvei langs fylkesvei 119 -Larkollen - grunneier Torgeir Bjørnaraa gnr. 34, bnr 78, Rygge kommune
Det vises til Der es brev av 15.06. 10 og til mitt brev av 2 1.07.10 hvor j eg anmodet Vegvesenet
om avslutte forprosj ektet og gjennomf øre arbeidet med ny fortau/gang og sykkelvei på
grunnla
g av eks istere nde reguleringsplan.

a

Fra brevet av 2 1.07 10 hitsettes:
Reguleringsplan for det aktuelle området ble stadfestet av Rygge kommunestyre25.08.00 . Et av
hovedformalene med regulering splanen var bestemme tracen for ny fortau/ gang- og sykk elvei
gjennom det sentraleLarkollen. I forbindelse med dette arbeidet b le det
i reguleringsbestemmelsene
flere stede
r understreket at eks isterende steingjerder måtte bevares. Se reguleringsbestemmelsenes
punkt2.2 og p unk t 5. l .b ). Det samme b le uttalt om vegetasj onen langs steingjerdene.
Gj eldende stadfestet reguleringsplan forutsetter at fortau/gang og sykkelvei skal legges på vestsid en, og
utsiden av stengjerdene, Langs eks isterende LarkolJvei. Denne løsning ble inngående drøftet i
forbindelse med reguleringsplanen . Veivesenet var som part i reguleringssaken enig i denne trace.
Grunnen til at gangveien ikkeble bygget var ikketekniske forhold, men økonomiske.

Reguleringsplanen av 25.08.00 omf attet omradet m ellom Billmannsb
akken og Stotvig hotell.
I forbindelse m ed bygging av nytt Støtvighotell har det vært fremm et forslag
til ny
reguleringsplan. D enne er nå trukkettilbake og eieren av hotellet vil oppføre nytt hotell
innenf or rammene av eks isterende reguleringspla n.
På bakgrunnva dette forhold
kan j eg ikke se noen grunn tilat Vegvesenet åpner for ny
regulering av veiadkoms t mv i samme reguleringsplan. Som nevnt ovenfor legges det til
grunn taVegvesen et i år 2000 var kj ent m ed alle relevante forhold, herunder hva som sku lle
reguleres til næringsformål og veiformål og hvordan dette skul le gjennomføres .
Som nevnt i brev et av 2 1.07.10 kan j eg ikkese at det foreligger noen nye f orhold som
begrunne
r endring i eks isterende reguleringsplan. Grunne
iere langs denne del av Larkollveien
har vært kj ent m ed reguleringsp lanen siden år 2000. Dette gjelder ikkeminstde grunne
iere
som har kj øpt sin eiendom etter dette tidspunkt. Eien domm ene Tollbuveien 1 (gnr. 34, bnr .
6 1) og eiendomm en Tollbuveien (gnr. 34 , bnr . 3 14) blir berørt i betydelig grad. Før stnevnte
eier fikk grunnb
okshj emm el 23.04.09. Sistnevnte eier fikk grunnb
okshj emm el 20.11.0 1.
På
disse tidspunktene var reg uleringsp lanen med gang og sykkelvei vedtatt i Ry gge kommune.
Dette svært viktige m om entet forutsettes det at Vegvesenet tar m ed seg i det vi dere arbeid.

gj : R ygge komm une, 1570 Dilling

V
N ytt fortau mellom Billmannsbakken o g Stotvig
h otell - mer tr efelling iLarkollen

I Moss Avls (23. ma0 fir en
grunneier «papukkelen»
for
ulovlig 1 ba hogget to store
bjerketraer
somsto
stengjeri
, det vis-a-vislirken. I tillegg til
et bjørketresomblastened I
t]or hest etterlater trefellingen
et merkbart ÅrkulturlandskaI
t. Av reportasjenfremgår
det
reguleringssjefen
etterbefaring slirfast at hogsten erulovUg.
.
Statens vegvesen bar lagt
fram sitt forslag til nytt fortau
langs fylkesvei
II9fra Billmannsbakken til Stetvig. Forprosjektet
av22.ll.11tarforseg
.ulike alternativelesninger.
Konklusjonen i veivesenets primære forslager at veibanen
oref
slas sideforskjevetmed 1,5 meter og at steogJerdeneflyttes.
Dette forslaginnebærerat
gjeldende reguleringsplans
forslag
om separat gang/sykkelvei F YTT oG FELL Velvesenets
forslaginebaererbideflyttingavstengjerder ing
ogfell
avtraer ved«franga»I
skrinlegges. Isteden planlegges Larkollen.
Pian- ogmil
jutvaiget
Rygge
i
bsrsi tydelig fraatforslagene lkkekangodtas,menerTorgeir
jr Bnytt fortau på 2,5 meters bred- naraa. FOTOPERJOHANSEN
de d «Tranga»
tometersbredde) ved siden avkjerebanen
ken
pd og Rflhnan
osbakbo måtte
Bjerketvedt
(HDsom
utvalget nets primaere
ogalternative f
innsiden avstengjerdene.
boges. V
elges etannet avfor- enstemmigsluttet
segtilvirkerslag Ikke kangodtas avRygge
Plan- ogmlljøutvaløet
(J'MU)
slag
forslag a)
2 vil ca. 350 svært Uteforpliktende
for
vei- kommune
.
Flyttes stengjerfRygge kommune forlaster ik-meter sten-gjerdematte flyttes vesenet.erH sies
plca.
det Jam med dene overen strekning
ke dette forslaget,men ber
i og ca. 20 traer mattehogges.
e-m
en setning at: «ToJibuveim-Bfll-170 meter, alternativt350
vedtaket
av24.04.12veivesenet Moss Avls hadde 9. septem- mannsbakken vurderes somal·ter og hogger manca.01, alterogsa utrede mo øy gang-og syk- ber 1994 et oppslag medbildeternativtrase orf gangog syk- natlvt ca. 20 større trær vU
kelveikan ga pi utsidenav
pl førsteside: cMl)jøet erred- kelvei.»
landskapet endre seg totalt.
stengjerdene
.
To alternativer
det.» I reportasjen
fremholdes
Gjennomføres forslaget mo Kommun en ma etter mitt
foreslås. Ett av disse erat gjel· det: «Veisjef
skjenn
sideforskyving
avveibanen
og holde fast pl de reguleThorleifSagbalken
dendereguleringsplan
opptetthar-gitt etter ogdenned reddes fortau langskjørebanen
plInnringsplanersomer vedtat nar
boldes og at stengjerdene blir steingjerdeti Larkollen.»
Velvedet lldæ erlagt fram nyeargu
siden avsængjerdetendres
nastaendeder de er. Ett annet er senets forprosjekt
baerertyderimare
p
turlandskapiet
det
1 sentrale menter.Veivesenets
at ny gang-og syikelvei
felgerlig preg av at her er etaten ute Larkollen radikalt.
trasevalg
villettlib en realitet
«Tranga»
TolJbuvelen
nmdt«Trang»pletter «omkamp.»
in
gjennom
detsentrale Larkollenom ikke Rygges folkevalgte
sjøsiden.
PMUsvedtak av24.aprili ir er blant defl omrder somIkke ser hva veivesenets
forslag
Veivesenets
primaereforslager ettermitt skjønn
Ikke dl- bar mistet sitt opprinnelJge Innebærer. Det er viktig atØst·
forslag b2) Innebærert a steng- fredssdllende. Vedtaket drøfter preg som følgeavveiutvidelser. fold fylkeskommune v/ fylkesjerdene må mesog flyttes ut- I liten gradom gjeldenderegu- Gjeldende reguleringsplaner
konservatoren,Rygge kommuover 1 forhold dl kjørebanen
leringsplanergod
nokogtarIle· tar hensyn tilmiljøet i tilstrek- ne og LarkollenVel tydeligdldelvis plvestsiden ogdelvis pl læ for seg de landskaps-og mll- kelig grad. Deter lldæ anført ar- kjennegir sitt standpunkt den i
ØStSiden overenstrekning pljemessige
konsekvenser avgument.er
Stasomtilsier atregule- kommende
hørlnpunde.
ca. 170 meter. I tillegg tildeot tens vegvesens
orslag.
f
V
edta· ringsplanen fra2000 ikke lengstore bjarketraerne somsto ved ket inneholderhelleringen
kdar
er er den beste lesning
Jdrlæn, vil ytterligere 0ca.
sto1 prioritering
avhvilketalterna- PMU iRyggeburdeallerede
I
re furu· og bjørketrær langs tiv kommunen ensker seg.Til· denne fasen avplanleggingen
veien mellom «Tranga»ved ldr-Jeggsforslaget
fra Hans Olav sagt tydelig fra at både vefvese-

lI

ene

St at ens Vegvesen
Region øst
Post boks 1010, Nordre Ål
2605 Lillehammer
2. august 2017

15/ 246933 Det aljre guleri ngsplan for myke t rafi kant er langs fv. 11 9 på st rekningen Billmansbakken
- St vig hot ell

Viser t il mot t at t varsel om oppst art av det alj reguleringsplan og har følgende komment arer i sakens
anledning.
Brevet s nest sist e avsnitt som begynner med «Vi gj ør oppmerksom på at innspill og merknader
mott att ved forrige oppst art svarsel» viser at det t e ikke er helt korrekt ! I det mott att e brevet viser
dere et kart på side 3 alt 1 og 2. Her er det feil og det har vært påpekt gj ent att e ganger.
Jeg bemerker igj en. St eingj erdet og
muren som t illigger Larkollveien 710 går i
hele lengden på t omt a mot fv. 119. Jeg
har t idligere lagt ved billedbevis fr a 1909,

a

men velger nå allikevel legge det frem
en gang t il, slik at dere kan få det rett .
Fra inngangen t il Larkollveien 71 0 i sør og
ca t rett i met er mot nord går det et
st eingj erde fra den gang bygget ble
oppf ørt, videre langs fv, 119 mot
Larkollveien 700, går det en st øtt emur i
st ein fra samme t id. (se bilde t il venst re).
Hvis denne røres eller fj ernes er j eg
meget bekymret for at Larkollveien 710,
vil skli ut mot veibanen. Det er i dag
ingen set ningsskader eller annet i
angj eldende hus.
På den annen side kan det t enkes at det
ikke har vært ut ført en befa ring i
området , som bildene t il venst re viser
kan både st einmur og st eingj erde være
skj ult av veget asj on på sommerst id.

I mine komment arer t il St at ens Vegvesen av 13. j anuar 2017, anført e j eg det arbeidet som var utført
av Fylkesmannen i Østfold angående kult urminner i fylket . Det som omhandler Lokalitet 12 Larkollen. I områdebeskrivelsen skrives det «Larkollen er et gammelt st randst ed», «I dag fi nner vi en

del spor ett er t idligere t iders st orhet st id, som
særegen bebyggelse, int akt e st eingj erder»,
«st eingj erdene på hver side av Larko llveien».
Under Kult urhist orisk verdi, finner vi «Et godt
vedlikeholdt st eingj erde fi nnes på begge
sider av Larkollveien. Veibredden markeres
av st eingj erdene».
Allmenn t ilst and andre verdier
verdivurdering beskrives «St eingj erdene er
verdif ulle og godt vedlikeholdt . De hindrer en
veiutvidelse fra havnen t il kirken».
I det gj ennomarbeidede dokument et ligger
det også et kart som viser det samme
området som det nå planlegges en gang- og
sykkelvei.
Rygge kommune og St at ens Vegvesen er ikke
i arbeidet med gang- og sykkelvei, på linj e
med Fylkesmannen i Øst fold.
Jeg vil ant a at St at ens Vegvesen også har
informert dem om sine planer og at de er en
høringsinst ans i prosessen.
Siden j eg fremdeles er usikker på om t idligere innspill er ivaret at t, t ok j eg en lit en sj ekk på
hj emmesiden t il Riksant ikvaren og på miljøst at us.no for å se om Rygge kommune hadde gj ort
endringer i SEFRAK dat abasen som de er plikt ige t il. Rygge kommune har ansvar for endre og
vedlikeholde dat abasen når der gj ort kj ent med endringer. Fremdeles st år eiendommen
Tollbuveien 1, Gbr 34/ 61 uendret . Jeg har gj ort kommunen kj ent med dett e er rekke ganger, men
fremdeles er det ikke ut ført , se for øvrig mine komment arer i brev av 13 . j anuar 2017. Brevet ligger
vedlagt siden j eg j eg ikke lenger er usikker på om t idligere innspill er t att med i denne ut redningen.

a

Nå er j eg femt isyv år og j eg har f ulgt denne prosessen i nest en like mange år. Veldig lite har skj edd
med gang- og sykkelvei på st rekning og ingen mennesker har blitt skadet . Det enest e som har skj edd
er at flere mennesker har flytt et t il Larkollen permanent , vi har fått et fa nt ast isk hot ell med godt
belegg, st ore planer er på t rappene for videre ut bygning av flere f elt , med masse eneboliger. Alt
dett e sør for t ranga og angj eldende veist rekning.
Er det ikke nå på ti de t enke på en ny innfa rt svei t il Larkollen, som ligger sør fo r kapellet. Den må
gj erne komme ut i St ot vigveien med St t vig hot ell, eller enda lenger sør, mot Rørvika.

a

Veien fra Bilmanssbakken og t il Støtvig hot ell kan gj øres enveiskj ørt og da er det plass t il gang- og
sykkelvei. Samt idig kan den sist e unike delen av Larkollen beholdes.
Hva med

at enke fr emover, enn a holde på med ført i år gamle planer?
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- De biologiske verdiene er, så langt en kjenner til, knyttet
til gamle trer og enkelte sjeldne karplanter. Biologisk
dokumenterte verdier er knyttet til Bogslunden naturreservat
som bare delvis inkluderes her.
- 500 m nord for bebyggelsen på Carlberg har isen gjenlagt en
snaut 2 m lang stein av kambrosilurisk opprinnelse, like nord
for en skogsti nær hovedveien. steinen er rikelig
fossilførende. Den er særlig rik på gamle blekksprutskall og
brachiopoder . Den har enkelte hoggemerker etter hammer og
meisel, men den burde vært bedre ivaretatt som det klenodiet
den er. Et opplysningsskilt , med forbud mot ødeleggelse,
oppfattes som et minimum for å forklare folk hva dette er i et
forsøk på å få bedre forståelse for steinens opprinnelse og
ivaretagelse. Et alternativ ville være å flytte steinen til et
sted hvor den kom bedre til sin rett.
- Omrd et vurderes til middels/hoy verdi.

Lokalitet 12 - Larkollen
områdebeskrivelse :
- Larkollen er et gammelt strandsted snaut 7 km sørvest for
Rygge kirke . Historien til stedet går tilbake til omkring 1640
(Opstad 1990). strandstedet og havnen i Larkollen hadde stor
betydning for skipsfart, handel og som tollsted fram til ut på
vårt århundre (Berggren 1990).
- Ida g finner vi en del spor etter tidligere tiders
storhetstid som en saregen bebyggelse, intakte steingjerder ,
gangveier og frodige hager.
- Det avmerkete areal inkluderer selve stranda i Larkollen, en
del av den gamle bebyggelsen, gangstien opp til tollstasjonen ,
steingjerdene på hver side av Larkollveien samt Larkollen
kapell.
Biologisk verdi:
- Ingen oppdatert dokumentasjon av de biologiske verdier er
foretatt . Tidligere fantes imidlertid flere sjeldenheter her
som gul hornvalmue (kjent fra 1874 til 1906, rd listet i Norge
og foreslått fredet, Storkersen 1992, Angell-Petersen 1994 , i
Rygge bare kjent fra Eløya i dag, kjent fra 18 lokaliteter i
Østfold totalt , men trolig bare 9 intakte, Bt vik 1992a,
1994a), ostersurt (kjent fra 1905, na bare fra Eløya i Rygge,
totalt ca 20 lokaliteter i Østfold, men har gått sterkt
tilbake i Sr @st-Norge, Bt vik 1994a), svar tmispel (fra 1906,
kjent fra ca 12 lokaliteter i fylket, i Rygge bare fra Eløya i
dag; strandkål, strandsvingel (funnet 1963, regionalt sjelden,
bare 6 lokaliteter i fylket knyttet til gamle tangvoller langs
sandstrender, fylkets største bestand fin;n.e
s i Botnerbau;gen
1200 m nord for Larkollen, Båtvik 1994a), kjempesvingel (funn
fra 1874, eneste forekomst i kommunen i dag er i skogen mellom
Fuglevik og Huseby, kjent fra ca 7 lokaliteter i Østfold,
B&tvik 1994a) og sodaurt (funnet i 1905, knyttet til
sandstrand, slitasjesvak, kjent fra ca 20 lokalietter i
fylket, i Rygge i dag b ar e kjent fra Eloya, Ba t v i k 1994a).
Alle artene er knyttet til tangvoll, sand- eller steinstrand .

4 08

Ingen av dem er kjent i ny tid fra selve Larkollen da
slitasjen har vært betydelig de siste 50 år, men de fleste
finnes igjen på Eløya.
- Enkelte eldre hager finnes med en del buskas som utgjør
viktige tilholdssteder for mange insekter .
Kulturhistorisk verdi:
- Arealet har mange eldre småhus, flere av dem har tidligere
stått ute på Eløya. En kan ane bruddstykker av den nære
forhistorien ved
betrakte disse små strandsitterhusene ved
havnen.
- Et godt vedlikeholdt steingjerde finnes på begge sider av
Larkollveien . Veibredden markeres av steingjerdene .
- Larkollen har en rik historie knyttet til tollstasjonen,
særlig på 1700-tallet (Opstad 1990). Den står fortsatt, men
har vært restaurert flere ganger.
- Larkollen kirke var opprinnelig e t bedehus, men ble vigslet
til kirke i 1 8 9 0 (Mamen 1 9 7 8 ) .
Allmenn ti]stand/andre verdier/verdivurdering:
- Larkollen havn har fortsatt mye av sitt gamle preg . Mange
nyere hus er imidlertid satt opp , ikke alle tilpasset de små
strandsitterhusene typisk for stedet .
- Flere fullt brukbare gangveier finnes fortsatt i omr ådet .
- Steingjerdene er verdifulle og godt vedlikeholdt.D e hindrer
en veiutvidelse fra
h avn en til kirken.
- Stedet hadde mange interessante karplanter tidligere, men
slitasje og nedbygging har fjernet levevilkårene for de
fleste.
- På tross av manglende dokumentasjon av biologiske verdier i
ny tid, finnes såvidt mange kulturspor at området vurderes til
middels/hoy verdi.

Lokalit et 13 - Roer
områdebeskrivelse:
- Roergardene ligger ca 2 ,5 km sørøst for Rygge kirke, med
arealer på hver side av Fv 336. Gardene ligger i et relativt
flatt terreng, men med mange oppstikkende k erholmer og
lv skogsbryn .
- De aller fleste høyder har fornminneregistreringer .
- Omrd et har svært mange steingjerder som danner fegater og
grenser mellom jordstykkene. Ved Roer s tre finnes de fineste
fegatene dannet av steingjerder.
- Gården, med fegater og fornminnefeltet i vest, er gitt
saer
skilt innramming. Forv rig er det gitt en upresis
innramming av området som inkluderer Roergårdene, gr sr ost
til Molvik Nordre og Eskelund Nedre i nordøst. Både
Katrinekrysset i sør og Pollen gård i nordøst, tas med i
innrammingen .
- Arealet omkranses for det meste av dyrket mark og med Kureaa
i vest.
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Stat ens Vegvesen
Region s t
Post boks 1010 Nordre Ål,
2605 Lillehammer
Firmapost-ost @vegvesen.no
13 . Januar 2017

15/246933
FV. 1 19 Bil lm annsba kken - St @tvig hotell, fortau

Vedlagt f innes merknader og saksopplysninger som ikke t idligere har vært medt at t i vurderingen av
fort au mellom Billmannsbakken og St øtvig hot ell.
Fylkesmannen i Øst fold utført e for t yve år siden (1996), et st ort arbeide med a kartlegge
kult urminner i fylket , j eg viser t il dett e ar beidet og har vedlagt det som gj elder angj eldende st rekning
i Larkollen for orden skyld. Jeg t ror ikke at dett e arbeidet har mist et sin relevans.
Jeg har også valgt a komment ere advokat Mart e Reier sitt saksinnlegg pa vegne av Øist ein Kilst ad
gnr/bn r 34/ 61 siden dett e inneholder flere fakt af eil og villedende opplysninger angående saken.
I t illegg opplyser j eg om at Rygge kommune ant agelig ikke har utført sin plikt i henhold t il
Kult urminnelovens § 25. Meldeplikt for offentlige organer «har plikt til sende melding t il
depart ement et eller t il vedkommende myndighet ett er denne loven,»
Brevet som ligger vedlagt er ikke besvart fra kommunen og ved søk i SEFRAK, ser man at de ikke har
holdt sin meldeplikt et t er loven.
Br man ikke na snart se pa «Ny innf art svei t il Larko llen »

Med vennlig hilsen
Bo Callander
Larkollveien 710

1996 - V erd if ulle kult urminner i Rygge kom mune

Det er verdt å merke seg av Fylkesmannen i Øst fold gj orde en st or kart legging av særegne områder i
Øst fo ld i 1996, under lokalit et 12 - Larkollen, beskriver fylkesmannen at angj eldende område «har
spor et t er t idligere t iders st orhet st id som en særegen bebyggelse, int akt e st eingjerder, gangveier og
frodige hager. » «st eingjerden e på hver side av Larkollveien, samt Larkollen kapell» Området har
Kult urhist ori ske verdi, «mange eldre smahus, flere av dem har ti dligere statt ut e p Eld@ya.» - «Et
godt vedlikeholdt st eingj erde som fi nnes på begge sider av Larkollveien. Veibredden markeres av
st ein
g j erdene.» «St eingj erdene er verdif ulle og godt vedlikeholdt. De hindrer en veiut videlse fr a
havn en (R eds) til kirken (kapellet ).»
Fylkesmannen vurderer området t il å ha middels/ høy kult urhist orisk verdi.
Dokum ente t m ed utf yllende opplysninger ligger ve dlagt.

Fakt afe il fr a t idligere høringsrunder

Feil i opplysninger git t i t idligere høringsr under fra Advokat Mart e Reier på vegne av Øist ein Kilst ad,
Tollbuveien 1, gn r.34 bn r61 i Rygge. Nest sist e avsnitt i dere høringsinnspill av 29.04.2016, som
st art er med «Et se rskilt forhold som t aler mot »
Advo kat en viser t il at hovedhuset er angitt som bygg i kat egori A som og innrømmer samt idig at
hennes klient han nedlagt bet ydelig midler i oppgradering av hovedhuset og annekset .
En slik oppgradering av hovedhus og anneks, skal f øre t il at husene ikke lenger skal kat egoriserer som
kat egori A. j eg har i eget brev t il kommunen (se vedlegg) gjort kommunen oppmerksom på at
ut bygger har ut f@rt og ikke s kt om oppgradere huset . Huset har blitt moccafarget (ikk e
st røkst ilpasset ), alle vinduer er skift et , gammelt panel er fj ernet og erst att et med nytt , nytt tak et c.
Som eier innrømmer, bet ydelig oppgradert.

a

Jeg som eier av 34/ 18, kan opplyse om at mitt hus også var i Kat egori A, men ble bet ydelig
oppgradert i 1982 og derfor ikke lenger har A kat egori som bet egnelse.
Advokat Reier, ved Øist ein Kilst ad, mener at veibanen kan forskyves innover mot Øst , min eiendom,
men der er den en unik forst øt ningsmur, anlagt når huset ble oppf ørt sent på 1800-t allet , se originalt
bilde fr a 1909. Bildet ligger vedlagt.

1909 Larkollveien 710 eksist erende st eingj erde, i høyre på bildet , midt i bildet sees Røeds hot ell, ved
siden av t elegrafst olpen skimt es ut huset t il Tollbuveien 1.
ht tp: // org.fr edrikst ad.kommune.no/kejo/PK9 2 QRygge/Postkort %2QRygge%2QQQ-Q9.h
tm
ht t p:/ / org.fredrikst ad.kommune.no/ kejo/
htt p:/ / ww w.ost foldmuseet .no/?Cat 1D=1203
htt p:/ / ww w .ost fold-f .kommune.no/

Rygge komm unes ansvar i Kult urminnelove n §25

Vedlikehald av SEFRAK-d at a - kommunen sitt a nsvar
Dersom feil blir oppdaga i regist eret, eller st at us på eit SEFRAK-bygg skal end rast (for eksempel at det
er fj ern a), har kommunen ansvar f or regist rere det t e i Mat rikkelen.

a

Dett e gj elder Tollbuveien 1, Gbnr34/ 61, hvor Rygge kommune ikke har endret st at us på bygningene.
Se brev av 19.8.201 og 11.1.2011 som gj elder saken.
• p9ginger tratr M)
1 {SE»AKO

Run eter
jternet bygning
D}
, Annen SEFRAK-bygning
A Meldeplktgved rvng/omby
ggng

A

Ny innfa rt svei t il Larkollen
Larkollen er på mange måt er et unikt st ed, det er populært både for fast boende og for
sommergj est er. Planer for gang- og sykkelvei har versert i mange år, ingen t ing har skj edd og denne
unike veien med st eingj erdene og småhusene har «overlevd», det har ikke vært regist ret ulykker de
sist e sekst en årene og det har heller ikke skj edd før det . Ant all boliger har økt og St tvig hot ell har
blitt nytt og gledelig for alle oss om bor her, er det godt besøkt . All denne t rafikken har veien klart

a

absorbere ut en problemer og bilene kj ører langsomt og pent .
Det flytt er flere og flere mennesker t il Larko llen og gledelig for kommune er det mange som blir
fast boende. Det planlegges st or ut bygging på j ordene bak St t vig hot ell, med f emt i nye eneboliger
og over alt i Larkollen «popper» det opp nye hus. Kanskj e det nå er på t ide å t rekke fr em de gamle
planene om en ny innfart såre som st arter nord for Bot nertj ernet og kommer ned, ent en med St ot vig

hot ell elle r ved enden av Rr vi ka (Rot hbekken). Planer f or nye boligfelt ligger j o alle sr f or Larkollen
kapell.
Så hvorfor ikke heller planlegge for vekst for fr emt iden, bygg ny vei og la det unike ligge. Det vil glede
den fr emt idige generasjon og vise at vi t ok vare på det gamle og unike. Skal Rygge og Larkollen vokse
så er det vikt ig at infr ast rukt uren legges t il rett e og det skj er ikke ved pdelegge den kult urhist oriske

a

arven vil er forplikt et til bevare.

a

Vedlegg:
Fylkesmannen i Østfold, 1996 Verdif ulle kult urminner i Rygge kommune
Brev t il Rygge kommune, Brudd på kult urminneloven av 19.8.2010 {brevet er ubesvart )
Brev t il Rygge kommune, Fylkesmannens brev til Rygge kommune angj eldende ulovlighet er
11.1.2011 (brevet er ubesvart )
Kulturm inneloven S 25, meldepli kt for offent lige organer
Opplysninger hent et fr a Miljøst at us i Norge

Kopi: Rygge kommune

Statens vegvesen
Region øst,
Post boks 1010
2606 LILLEHAMMER
Att .: Lene Hermansen

Deres ref: 15/ 24 6933

Da t o:

Vår ref :

4. mai 2016

Fv. 119 Billmannsbakken - Støtvig hotell, fort au
Jeg har ved flere t idligere anledninger komment ert - forslag om fortau st re kning en Billmannsbakken til
Stotvig hotell.
Nå kommer en ny ut redning, med de samme alt ernativer som tidligere, med samme konklusj on, den
beste av de dårligst e.
er e mine tidligere kommentarer kan vel
Må noe gj øres er vel alternat iv 2b det beste. For op ps umm
st ikkord være
1. Hast ighet en på den angj eldende strekningen vil øke
2. Den siste rest av det unike Larkollen ødelegges
3. Hongamle t raer hugges ( Noe Rygge kommune, har komment ert i pressen)
4, Hvem er disse gående og syklende ( 10 personer i uken)
5. Utkj øring fra eiendommer langs den angj elde strekni ng forverres
Pkt 1
Ved pn e veien, med gangfelt på den vest re siden av veien, fører t il at t rafikken flyter lettere, farten
øker og sannsynlighet for at noen av dem som bor langs veien, skal havne i en ulykke. Min mor opplever
daglig at bilene som kommer den ene eller andre veien tenker at det finnes fotgj engere og holder dermed
en fart som, det som heter «avpasset fart t il forholdene». En gangvei vil medføre, en økt fart i den
t rangeste delen av Larkollen. Fot gj engere vil høyst sannsynlig få det t ryggere, men hvem er dette? Vi
snakker kanskj e om t i personer i løpet av en uke, og da gj erne på søndag, hvis det er fint vær.
Det man i dag opplever som fotgj enger er at førere av personbiler, sågar t ungt rafikk, tar det meget
hensynsf ullt i møte med de myke t rafikant er. Om det skyldes at de vurderer sin eiendom i form av en bil
som mer verdifullt, enn å kj øre inn i steingj erdene, eller faren for miste sertifikatet som følge av at man
skader enn fotgj enger, vet j eg ikke.
Sannhet en er vel at det ikke kan dokumenteres en eneste påkj ørsel av myke trafikanter på denne
st rekningen, noen gang, siden bilen ble oppf unnet.

a

Pkt 2, 3 & 4
ka Hilska i Rygge
I en artikk el i Moss avis av 23.5.2012 uttalte den gang Reguleringssj ef Paivi Sinik
kommune følgende t il ulovlig t re felling i Tollbuveien 28 « Vi vil gj øre oppmerks om på at mesteparten av

«a

Larkolle n sentrum, inkludert Tollb uveien 28, er reg ulert til «spesialomrade bevaring». Hensikt en er
l e og dels gjenopprett e om radets «k ulturhisto riske, arkit ektonisk e og miliomessige
be vare, videreut vik
verdier», videre sier hun i samme artikkel «De staselige bjr k etre rne langs Larkollveien er med p8 8
skape et se rpre g for hele omrddet og har s tor betydning i Larkollen. Da plan og miljut v alget var pa
befaring i april, ble trern e i tilkn y tning til s teingjerdene spesielt om talt som verdifulle og positi v e
elem enter for Larkollen-mili et.» Siden Larkol len sentrum er regulert til «spesialomr&de bevarin g» 0g
reguleringen hensikt er å bevare, videreutvikle og dels gj enopprett e områdets kult urhistoriske,

arkitektoniske og miljømessige verdier, ser j eg det som høyest besynderlig og ikke i t råd med gj eldene
regulering og ødelegge strøkets egenart og j eg kan ikke se at Rygge kommune kan akseptere en rasering
av den siste unike delen av steingj erde miljøet i Larkollen.
Det som nå skal gj øres er at man omregulerer noen som er unikt, til en vei med høyere hastighet, som
korter ned reisetiden til Moss med ett minutt . La meg gjenta formålet med dagen regulering.
Hensik
t en med reguleringsplanen er «3 beyare, videreut vikle og dels gjenopprette omradets
«kult urhistoriske, arkit ekt oniske og mil jomessige yerdier ». N gar vi dessverre i feil retn
i ng.

Pkt 5
AIie eiendommer som ligger øst for Larkollv eien fra 700 og frem til kapellet har en vanskelig inn/ utk
j oring til eiendommene. Jeg stiller meg bak forslaget t il eiendomsbesittere av Larkollv eien 700,
Gabrielle Bergh og Trond Haug om stenging av all inn
- / utkjoring til Larkollveien og heller da gi adkomst
via Vardekleiva. Dette vil gj elde for Lark
ol lv eien 690, 700, 710, 712, 718 og 730.
Når det gjelder eiendommen Tollbuveien 1 (Haugsten), har den to
bygninger som er regist ret på Milj østatus. no, uthus og hovedhus,
begge husene gjennomgikk renovering i 2009/ 10, hvor nytt panel,
vinduer, dører og tak ble utført, huset bie malt om fra, Larkollhvit
til Mocca, uthuset beholdt sin farge. Jeg antar at Rygge kommune
har godkj ent dette, j eg har informert dem om dette i brev
19.8.2010, uten at det har blitt besvart. Uansett er ikke bygningen
beholdt slik den skal iht. Riksant ikvaren og Sefrak registering.

N r det gj elder min
e egen eiendom har j eg bade en
forstøtningsmur med sten fra egen tomt, samt steingj erde
Bildet (Røeds hotell i bakgrunnen) viser mitt steingj erde og er
tatt på begynnelsen av 1900-tallet, eiendommen har vært i min
familie, siden midten av 1800-tallet. Steingj erdet er oppført
samtidig med huset
Samtidig er steingj erdet mot Larkollveien 700 en
forstøtningsmur for Lark
ol lv eien 710. Huset har i dag ingen
setningsskader og j eg er meget bekymret hvis det er tenkt a
gj r e noen med denne muren, b de med tanke pa utglidning av bolig og folgeskader som fl g e av
endringer i grunnforholdene, der igj ennom setningsskader på bolig. Hvis noe skal utføres på min eiendom
vil j eg vil påberope meg krav om grunnundersøkelser i forkant av t iltak og erstatning hvis det skulle vise
seg at mitt hus blir skadet som følge av et eventuelt tiltak. Krav om erstatning, vil j eg hevde i 10 år etter
en eventuell ferdigstillelse av tiltak som berører min eiendom
Hva skal man ogs med en G/ S vei, nar kommunen ikk
e engang klarer holde den snoog isfri om
vinteren. Gangveien fra Stotvig og sorover var sa darlig vedlikeh oldt i vinter av kjr e veien var alternativet
for gdende.
Larkollen er også i løpet av de siste årene blitt et yndet sted for mosj onssyklister, de kommer i flokk, de
sykler i kj ørebanen, det vil de fortsette med uavhengig av G/ S.
Jeg blir meget urolig når j eg leser i deres ut redning på side 7 at Velforeningen er engasj ert, j eg har i eget
brev av 26.2.13 t il Rygge kommune gitt uttrykk for at det fra Velforeningen sin side var som et
partsinnlegg fra en eiendomsbesitter som også var Velets leder på angj eldende strekning. Velets leder
den gangen feilinformerte meg på telefon, faktisk var det direkte løgn. De kommentarer som ble avgitt
fra dem er ikke i tråd med de berørte parter. Siden den gangen har det ikke vært noen kommunikasj on
mellom Velet og meg og j eg er heller ikke kj ent med at Velet har hatt kontakt med andre.

2
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Videre blir j eg enda mer undrende når det
på samme side under 2.5 Steingj erder står
følgende «Staten vegvesen har i
planprosessen vært i kontakt med
kommune, Fylkeskonservator, Larkollen vel
etc» Har dere glemt Riksantikvaren? I
Askeladden og Kulturminnesøk er alle
steingj erder tegnet inn i kartet.
Tollstasj onen er stadfestet til 1700 tallet,
fjerde kvartal, på denne tomt er det et
steingj erde. Siden husene rundt tollstasj on,
var bolig for dem som var ansatt (som min
oldefar) ma vi anta at ogsa disse gi erder er
en eldre art (jeg har bilder fra 1900- tlalet
som viser steingj erdene på min eiendom).
Jeg vil anta at Riksantikvaren har hatt god
grunn for a tegne inn alle steingj erder i

omra det.
Jeg undres også over at det ikke fremkommer i Statens vegvesen sitt dokument at Tollstasj on har
anmerkninger i Askeladden og Kult urminnesøk. Siden flere av bygningene er register i Sefrak vil man
også kunne anta at de er bygget før 1900.
Avslut ningsvis j eg anføre at Gang- og sykkelvei er noe som har vært planlagt i førti år, ikke vet j eg hva
det har kostet og det har ikke hatt noen konsekvens at den ikke har eksistert, ingen er skadet, ingen
alvorlig kollisj oner, t rafikken tilpasser seg forholdene slik den skal i forhold til loven. Den siste unike delen
av Lark
ol len bestar.
Skal Larkollen vokse er det vel heller på sin plass finne en alternativ innkj øring t il Larkollen, via Botner
og ned mot Støtvig hotell
Det må finnes ufattelig mye penger hos Statens vegvesen som skal brukes på noe så som er så lite
allmennyttig, bli så lite brukt og øke hast igheten på trafikken.

Med vennlig hilsen

Bo Callander
Larkol lveien 710
1560 Larkollen
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Rygge kommune
Regulerin
g sjef Paivi Sinikka Hilska
paivi. h ilska@rygge. kommune.no
Larkollveien 9
1570 Dilling
26.2.2013

Kom menta r til Larkollen Vel sitt forslag til «fortau over tranga»

Undertegnede representer Larkollv eien 7 10, en av de adresser som vil bli berørt på den ene eller
andre måten i forbindelse med en eventuell gang- sykke lvei fra kapellet til Billmansbakken i Larkollen.
Fredag 1.2.2013 ble jeg kontaktet av Larkollen V el sin leder, Lasse Th ors rud, han onsket a informere
meg om V elets planer i forholdt til gang- og sykkelvei fra kapellet i Larkollen og til Billmansbakk en.
Han ga meg inntrykk om at Velets planer, var dem som ville berøre oss som grunneiere i minst mulig
grad. På direkte spørsmål til min eiendom, Larkollveien 710, pastod han at denne eiendommen ikke vil
bli berørt. Jeg takket for den muntlige informasjonen, men ga samtidig muntlig beskj ed om at jeg ville
vente med mine eventuelle innsigelser til jeg hadde lest igj ennom forslaget fra Larkollen V el.
Jeg har nå fått satt meg inn i Velets sitt innspill og må si at j eg stiller meg meget undrende til Velets
leder sin uttalelse gitt over telefon. Det viser seg at min eiendom blir i meget stor grad berørt av de
planer som de legger frem og jeg vil motsette meg dette på det sterkeste .
j#
I Velets forslag vil de direkte gripe in n i vart stein gjerde, et
steingjerde so m nok er et at Larkollen sitt
eldste.
Bildet (Røeds hotell i bakgrunnen) viser mitt steingjerde og
er tatt på begynnelsen av 1900-tallet, eiend omm
en har vært
i min familie, siden midten av 1800-tallet.
Samtidig er steingj erdet en forstøtningsmur for Larkollv eien
710. Huset har i dag ingen setningsska der og j eg er meget
bekymret hvis det er ten kt a gjo re noen med denne muren, både med tanke på utglidning av bolig og
følgeskader som f ølge av endringer i grunnforholdene, der igjennom setningsskader på bolig. Jeg vil
påberope meg krav om grunnundersøkelser i forkant av tiltak og erstatning hvis det skulle vise seg at
mitt hus blir skadet som følge av et eventuelt tiltak. Krav om erstatning, v il jeg hevde i 10 ar etter en
eventuell ferdigstillelse av tiltak som berøre r min eiendom.
Huset er et av de eldste i Larkollen, selv om det ble gjort endring pa 80-tallet, var dette et ønske om
bringe huset tilbake til opprinnelig utførelse, fra midt 1800-tall.

a

V elets forslag vil også medføre at utkj øring fra eiendommene, Larkollveien 700, 7 10, 7 12 0g 718, blir
mye mer uoversiktlige og er gjenstand for en mye større risiko ved utkj øring som følge av at den
forventede snittfarten på veien vil øke og at det kan oppstå kollisjoner ved utkjøring fra eiendommene.
Kollisjonene vil bli mer omfattende, siden all erfaring tilsier at fart er en meget viktig faktor ved
vurdering av risiko for økt personskade og materiell skade, ved sammenstøt.

Steingj erdet er sammenhengend e fra Larkollveien 7 10 til 712 og videre forbi Vard ekleiv a 14 og 4 og
siden jeg kan dokumentere at steingjerdet var der ved forrige århundreskiftet, kan man anta at det
også gj elder for de andre eiendommene som jeg her nevner.

En annen viktig faktor når man vurderer Larkollen Vel sitt forslag er at de blander sammen Statens
vegvesen sine altern ativer 2 a 0g b. Om denne sammenblanding er en bevist eller ubevist handling er
meg ukjent, men det viser med all sannsy nlighet at forslaget ikke er godt nok gjennomtenkt og ikke
kvalitetssikret. Jeg ber derfor Rygge kommune om å forkaste utspillet og at de anmoder Velet om en
ny og mer kvalitetssikret forslag.
I en artikk el i Moss avis av 23.5.2012 uttalte Regulerin gssj ef Paivi Sinikka Hils ka i Rygge komm une
følgende til ulovlig tre felling i Tollbuveien 28 «Vi vil gj øre oppmerksom på at mesteparten av Larkollen
sentrum, inkl udert Tollbuvoien 28, er regulert til «spesialomr de bevaring». Hensikt e n er «abevare,
videreutvik
l e og dels gjenopprette omradets «kulturhistoris ke, arkit ekton iske og mil omessi e verdier»,
videre sier hun i samme artikkel «De staselige bj ørketrærne langs Larko/Iveien er med pa skape et
særpreg for hele området og har stor betydning i Larkollen. Da plan og miljøutvalget var på befaring i
apri, ble tre rne i tilkn ytning til steingjerdene spesielt omtalt som verdif ulle og positi v e elemente r for
Larkollen-mill et. » Siden Larkolle n sentr um er regulert ti «spe sialomra de bevarin g» 0g regulerin gen
hens ikt er å bevare, videreutvikle og dels gjenopprette områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og
miljømessige verdier, ser jeg det som høyest besynderlig og ikke i tråd med gjeldene regulering og
ødelegge strøkets egenart og j eg kan ikke se at Rygge kommune kan akseptere en rasering av den
siste unike delen av steingj erde miljøet i Larkollen.

a

Statens vegvesen sitt forslag - Forpr o sjekt - fv. 119 Lark ollen, oktob er 2011, omhandler strekningen
Billmannsbakken - Støtvig og fra Kapellet mot Støtvig anbefales det legge gang- og sykkelsti på
innsiden av de eksistere nde steingjerder, på 2,5 meters bredde. Larkollen Vel ønsker fortau med
bredde pa 1,5 meter, slik at fortauet kan få plass på utsiden av steingj erdene fra Støtvig til Kapellet.
Dette finner jeg ganske så oppsiktsvekkende , men kan kanskj e forklares siden Larkollen Veis leder
har bosted i Larkollveien 757 og er direkte berørt av det foreslåtte tiltaket på 2,5 meter.
Jeg har tidligere uttalt med både til Rygge komm une og til Statens vegvesen og senest i forbindelse
med den hori ng som ble foret att i forkant av - Forp rosjekt - fv. 119 Larkollen, oktob er 2011.
Også tidligere har mine foreldre uttalt seg i forbindelse med reguleringssaken pa 1990 tallet og min
mor, var også delaktig i forbindelse med en kom ite som skulle vurdere ulike tiltak for å sikre de myke
trafikantene. Denne komiteen var så vidt meg bekjent er gruppe som arbeidet frem forslag på vegne
av Larkollen Vel, samt for Rygge kommune. Det er derfor ikke korrekt det som Velet hevder i sitt
dokument at alle andre forslag ble forkastet av befolkningen, siden befolkningen var en del at
komiteen. Forslagene ble vel aldri realitetsbehandlet.
Det er ikke mye som har skjedd siden strekningen første gang ble regulert, med gang- og sykkelvei.
Ønske om fa en gang- og sykkelvei var som følge av den utbygging som skj edde på Røeds etter at
kommunen la opp til bygging av eneboliger på det samme feltet. Rygge kommune hadde da antagelig
forventet en storstilt innflytting av familier med barn i skolepliktig alder og for å sikre dem, ønsket man
vern for de myke trafikanter. T iden går og barna det er snakk om har blitt stemmeberettiget. Nå er ikke
det samme behovet tilstede og det er vel kun snakk om noen få familier som har barn som sogner til
Larkollen skole. Det foreligger heller ingen plane r om utbygging av eiendommer i angjeldende område
som vil kreve en gang- og sykkelvei løsning

a

Min mor som har bodd, som fastboende siden 1980 tallet, beskriver antall mye trafikanter på den
angj eldende strekning som meget lav, nesten ikke tilstede. Noen få er ob servere, men da godt
voksne mennesker på søndagstur, eller luftende med en hund, på ettermiddags- kveldstid. Jeg er selv

også bruker av veien, når trafikken er som størst, sommerstid, ei heller da opplever man mange
gående personer. De som går, kommer ut av Tollbuveien, eller inn samme vei og er turgåere.
Denne delen av veien som nå Larkollen Vel engasj erer seg sterkt i, karakteriseres av flere offentlige
instanser som et kulturminne og er den siste unike og urørte veien i Rygge kommune, med
steingjerder fra midten av 1800-tallet (dette kan dokumenteres i form av bilder). Flere av boligene som
ligger ved veien, er registret i den omfattende SEFRA K databasen, hvor det skal være meget
tungtveiende grunner til at man skal utføre tiltak som rører den unike delen. PMU i Rygge kommune,
mener også at inngre pet er for stort og for omfattende og at det vil ødelegge Larkollmiljøets egena rt
og siste rest av unike steingjerder. Dette bifalles.
Ved og åpne veien, med gangfelt på den ene eller andre siden av veien, fører til at trafikken flyter
lettere, farten øker og sannsynlighet for at noen av dem som bor langs veien, skal havne i en ulykke.
Min mor opplever daglig at bilene som kommer den ene eller andre veien ikke tenker at det finnes
fotgj engere og holder dermed en fart som overstiger, det som heter «avpasset fart til forholdene». En
gangvei vil ikke bøte på dette, men heller øke gjennomsnittsfarten i den trangeste delen av Larkollen.
Fotgjengere vil høyst sannsynlig få det tryggere, men hvem er dette?
Det man i dag opplever som fotgj enger er at førere av personbiler, sågar tungtrafikk, tar det meget
hensynsfullt i møte med de myke trafikanter. Om det skyldes at de vurderer sin eiendom i form av en
bil som mer verdifullt, enn kjore inn i steingjerdene, eller faren for miste sertifikatet som følge av at
man skader enn fotgjenger, vet jeg ikke.
Sannheten er vel at det ikke kan dokumenteres en eneste påkjørsel av myke trafikanter på denne
strekningen, noen gang, siden bilen ble o ppfunnet.

a

a

Rygge kommune ba om at det skulle utredes nok et alternativ, bruke kyststien i Tollbuveien. Lokale
ildsjeler har lagt ned utallige timer med ideelt arbeide, for at mennesker skal kunne få en god
opplevelse, når de går på tur. En liten omvei på fem minutter, men i trivelige omgivelser. Hva med
oppruste veien, som en kultursti, med stedstilpasset og tidsriktig form for belysning, steder hvor man
kan sette seg ned og trekke pusten. Dette er vel den eneste delen av Larkollen, hvor man kan se ut
over sj øen o0gLarkol ls undet, man ser hele veien til Åsgårdstrand, Horten og Hurum.

a

Hvis man er fotgjenger og ikke kan leve m ed at høydeforskj ellen er noe høyere i T ollbuveien, enn
Larkolle veien, da er man høyst sannsynlig ikke en fotgj enger, men en av dem som kjører bil forbi.

a

Gjennom sitt utspill om bruk av eksisterende Tollbuvei viser kommunen at de virkelig onske r bevare
det lille unike som er igj en av Larkollen, nå mangler det litt for fremsta som den kommunen som
sparer det unike for fremtiden.

a

Et tiltak som helt klart vil av bøte for en uoversiktlig trafikksituasjon over «Tra nga» er bruk at
fartsdumper i større grad enn det som er tilfelle i dag. Her finnes det flere alternative dumper, som helt
klart reduserer fart. I mange utredninger som omfatter fartsdumper, er et ankepunkt, at kollektiv
trafikken er en motstander av dette. Larkollen er ikke et sted hvor kollektiv tilbudet er sj enerende høyt
og også de bør kunne akseptere at Rygge kommune bevarer de «kulturhistoriske, arkitektoniske og
mil o messi e verdier » som strk et har.
Larkollen er en del av Rygge kommune som har god befolkningsvekst og det bygges både nye privat
boliger og nytt hotell, kan det være at det er på tide og trekke frem, arkitekt Skj elle sin gamle plan om
legge en ny tilførselsvei til Larkollen, fra nord for Botnertjernet og inn enten til Nasle, Skoglyveien
eller Stotv igveien , eller lenger sør?
Eller er det flere kulturminner her, enn på den siste unike delen av Lark ollv eien , mellom kapellet og
Billmansbakken?

a

Jeg syntes det er påtagelig at alle andre enn dem som bor på strekningen, ønsker seg et fortau, er
motivet a komme seg raskere frem, eller er motivet egentlig de myke trafikantene.
Hvis min eiendom får forringet utkj øring til Larkollveien, vil jeg kreve at jeg får en ny utkjøring, enten
via veien mellom Larkollv eien 712 og Vardekleiva 14, eller via Vardekleiva. Min utkj øring som den
fremstår i både Statens vegvesen og Larkollen Vel sine planer, blir betydelig forringet.
Jeg vil også motsette meg på det sterkeste at j eg avgir deler av min eiendom til tiltaket. Jeg har ikke et
ønske om a fa trafikken 2 meter nærmere mitt hus, med den trafikkøkning som vi har merket de siste
årene. Verdien av min bolig blir også vesentlig forringet som følge av et eventuelt tiltak, noe jeg vil
kreve kompensert.

Med vennlig hilsen
Bo Callander

Kopi: PMU og postmottak Rygge kommune

Rygge kom mun e

12 . j anuar 2011

Stat ens vegvesens Planarbeide fv. 119 - Larkollen , bevaring av steingjerder
Statens vegvesen igangsatte somm
er en 2010, planarb eide på fylkesvei 119, for
muligheter for ga ng- og sykkelvei på strekning Støtvig hotell - Billmannsbakken.

a vurdere alternative

Siden den gang har det vært veldig stille rundt saken, jeg har ikke mottatt informasjon, eller blitt
informert om konklusjonen i det utførte arbeidet.
Jeg ønsker svar fra Rygge kommune på følgende "Reguleringsplan for Larkollveien - Stotv ig , vedtatt
14. 12. 00"
o
o
o
o

Kom munale reguleringsplaner har ubegrenset varighet
Har Rygge kommune tanker om at den skal rulleres, eller vil den bli beholdt uendret
Har Rygge kommune mottatt Statens vegvesen sin utredning av alternative muligheter
Har planarbeidet utført av Statens vegvesen medført at det skal foretas endringer i
gjeldene plan.

Hvis Rygge kommune har mottatt planen fra Statens vegvesen, ber j eg også om
Jeg imøteser et sna rlig svar.
Med vennlig hilsen
Bo Callander
Ekraveien 55
0757 Oslo

a fa tilan g til denne.

Rygge kom m une
Larko llveien 9
1570 Dill in g

19. august 2010

Klage på vedtak Tollbu veien 1, Gbnr 34/ 61, Rygge kommune. Byggesakdispensasjo n for
påbygg på fr it idsbolig - brudd på kult urminneloven § 25

Viser t il t idligere innsendt e klage på vedt ak i sakens anledning.
Jeg vil med dett e opplyse o m at j eg usikker på om Rygge kom mune har vurdert KM L $ 25
sin behandling av saken
$ 25. Meldeplikt f or offentlig e

1

organer.

De st at lige, fylkeskommunale og kommunale organer som kommer i berøring med t ilt ak som omfatt es av
loven her, har plikt t il sende melding t il depart ement et eller t il vedkommende myndighet ett er denne loven.

a
er asende søknad om riving eller vesent lig endring av ikke fredet byggverk eller anlegg

Kommunen plikt
oppf ørt før 1850 t il vedkommende myndighet senest fire uker f ør søknaden avgj øres. Vedt ak om riving eller
vesent lig endring av slike byggverk og anlegg skal umiddelbart sendes vedkommende myndighet, dersom
denne myndighet en har utt alt seg mot riving eller vesent lig endring.

Begge bygningene på angj eldende t omt er såkalt e SEFRA K bygninger m ed id 013 60204048
og 0 13 60204049, med meldeplikt.
M an kan ved selvsyn se at hovedhuset har f ått ut ført st ore endringer i form av nytt panel,
nye vinduer, m aling et c. Dat ering av bygget er gj ort t il 1700 t allet , fj erde kvart al 1700. AIie
t ilt ak på dett e huset er m eldeplikt ig iht. KM L $ 25. Ut huset har f ått en ny f unksj on og er ikke
slik som det er beskrevet ved befa ring 29.6.1988. Ut huset er klassifi sert som annet SEFRAK
bygg
Hvis ko mm unen ikke har blitt informert og godkj ent de ut f ørt e t ilt ak som har blit t beskrevet
over, ser j eg dett e so m en m eget uvanlig og st iller meg undrende t il det som har blitt ut f ørt
av eier .

Jeg håper at Rygge komm une rydder opp, hvis ikke kommunen har godkj ent de t idligere
ut ført e t ilt ak. Jeg vil gj erne ha t ilbakemelding fra kommunen på hvordan de ser på denne
event uelle ulovlige praksisen.
Jeg forvent er også at kommunen, gj ør en ny vurdering av event uelle t ilt ak, hvis det viser seg
at de ikke har hensyn t att KML og de begrensinger som SEFRAK gir t il endringer/ påbygg

M ed vennlig hilsen

Bo Callander
Ekraveien 55

075 7 Oslo

Vedlegg: Milj d at a pa kart

Kopi: FMD, RA

Kulturminneloven
$ 25. Meld eplikt for offentlige organer.
De statlige, fylkeskommunale og kommunale organer som kommer i berøring
med tiltak som omfattes av loven her, har plikt til sen de melding til departementet
eller til vedkommende myndighet etter denne loven.

a

a

Kommunen plikter sen de søknad om riving eller vesentlig endring av ikke
fredet byggverk eller anlegg oppført før 1850 til vedkommende myndighet senest fire
uker før søknaden avgj øres. Vedtak om riving eller vesentlig endring av slike
byggverk og anlegg skal umiddelbart sendes vedkommende myndighet, dersom
denne myndigheten har uttalt seg mot riving eller vesentlig endring.
Opplysninger hent et fra M ilj s t at us i Norge

SEF
RAK_I D:

01360204048

BYGGNR:

1.40821683E8

BETEGNELSE:

HUS HAUGSTEN
.

BYGGTYPE:

Fritidsbygg(hytter,sommerh. Og lignende

STATUS:

TA TT I BRUK

OPPRINNELIGFUNKSJON: BOLIGHUS FOR EIER/BRUKER
DATERING:

1700 tallet, fjerde kvartal

YTTERVEGG:

lafteverk

KLEDNING:

vertikalt over-og underliggerpanel,med h¢vlet kantprofil

TAKFORM:

Vanlig saltak

TAKTEKKING:

krum tegl takstein, uglassert

DATO:

1988-06-29

KOMMUNE
N R:

136.0

SEFR
A K - e ldre bygning e r
SE FRAK_ID
:

01360204049

BYGGNR:

1.40821691E8

BETEGNELSE:

UTHUS, HAUGSTEN

BYGGTYPE:

Seterhus, sel, rorbu og lignende

STAT US:

TATT I BRUK

OPPRINNELIGFUNKSJON: HUS FOR FORRÅD AV BRENSEL OG UTSTYR
DATERING:

Ingen informasjon

YTTERVEGG:

bindingsverk

KLEDNING:

vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel)

TAKFORM:

Vanlig saltak

TAKTEKKING:

krum tegl takstein, uglassert

DATO:

1988-06-29

KOMMUNENR:

136.0

SEFRA K - eld r e bygn inger
SEF RAK_ID:

01360204052

BYGGNR:

1.48410593E8

BETEGNELSE:

BOLIGHUS, BRATLI

BYGGTYPE:

Enebolig

STATUS:

REVET

OPPRI NNELIGFU NKSJON: BOLIGHUS UTEN TILKNYTNING T IL NÆ RINGSDR.
DATERING:

1800 tallet, fjerde kvartal

YTT ERVEGG:

kubbe konstruksjon

KLEDNING:

vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskj æring

TAKFORM:

Vanlig saltak

TAKTEKKING:

krum tegl takstein, uglassert

DATO:

1988-07-07

KOMMUNENR:

136.0

Lukk

St at ens Vegvesen
Regio n Øst
v/ Lene Hermansen
Postbok s 1010

2605 Lill eh ammer
5. juli 2010

Varsel om oppstart av planarbe id fv. 119 Larkollen, Rygge kommune

Viser til tidligere innsendt e-post og til samtale med saksbehandler.
Jeg Bo Callander er eier av Lark
ol l veien 710 gnr. 34 bnr 18 og har i sakens
anledning mottatt varsel om oppstart av planarbeider for fv. 119 Larkollen, Rygge
kommune.
Først vil j eg få lov til å kommentere tidligere arbeid med nåværende reguleringsplan.
I forkant av arbeidet med reguleringsplanen ble det utført et stort arbeide med
alternative planer til endelig vedtatt reguleringsplan. AIie innspill til denne planen
som Rygge kommune hadde overlatt til en brukergruppe i Larkollen ble ikke tatt
med i den endelige reguleringsplanen. Dette arbeidet som brukergruppen fremla
viste kreative og gj ennomførbare alternativer til et trygt bo-, og ferdselsmilj o for
angj eldende strekning. Jeg anbefaler Statens Vegvesen om å få disse dokumenter
utlevert fra kommunen, hvis dette viser seg vanskelig kan j eg oversende dette om
ønskelig.
Her kommer stikkord som viser hvorforj eg motsetter meg en gang- og sykkelvei på
min tomt, stikkordene utdypes nedenfor i brevet
• Steingj erdet på min eiendom går i hele strekningen mot Larkollveien
• Steingj erdet er en del av den totale muren som omkranser eiendommen
• Steingj erdet er dokumenter bygget sent 1800-tall
• Steingj erdet er en del av det siste, vel bevarte steingj erdene i Larkollen
• Steingj erdene er dokumentert i Riksantikvaren sin database
• Faren for utglidning av eksisterende bolighus
• Hele forhaven på eiendommen blir borte
• Jeg har utkjoring til Larkollv eien fra eiendommen
• Det finnes ingen altern ativ utkjoring
• Det finnes ingen parkering spla ss i umid delb
ar naerhet
• Eksisterende reguleringsplan forutsetter bygging av gang- og sykkelvei på
vest siden av Larkollveien
• Rygge kommune bekrefter verneverdige steingj erder i sak 98/ , side 8

•
•

•
•

Dispensasj on fra Statens vegvesen i samme sak, som forutsetter at det ikke
gj øres tiltak naemere veien enn eksisterende bygning i dag
Ingen av de forslag som innkom i forkant av dagens reguleringsplan er tatt
med som alt ernativer.
En gang- og sykkel v ei vil k e bilenes hastighet og gj r e stroket utry ggere
Jeg har ingen t illitt t il at gang- og sykkelveien vil bli måkt om vinteren (dette
kan dokumenteres fra gj eldene gang- og sy kkelveier i Larkollen)

Min eiendom er en av de eldste i Larkollen og har vært i familiens eie siden tidlig
1.800-tallet. Tidlig ere var det bosted for losolderm annen ved toll- og losst asj onen i
Larkollen (m in alderfar) og før dette hans far. Ved siden av vaere ansatt som los,
drev han ogsa med enkel form for gardsdrift som omfa tt et, hons og grisefarm, samt
nødvendige vekster. Huset var og er omkranset av et steingj erde som er oppført før
århundreskiftet dvs . midt 1800-tall . Noe som vises ved v edlagte bilde fra 1906.
Dette steingj erde står fremdeles og er urørt siden det ble bygget.

a

Den gamle Larkollveien, delte vår eiendom og Tollbuveien 1, for vår del ble
steingj erdet oppsatt som en støttem ur mot veien, på grunn av terrengets
beskaffenhet. Fra eksisterende vei og opp til hovedhuset , er det ca 4 meter .
Grunnen er i leire og vil, hvis det foretas inngrep føre t il at eks isterende hus kan gli i
terrenget. Eks isterende hus ble bygget om t il opprinnelig utførelse på 1980 tallet.
Huset ble utsatt for en brann i 2de etasje på SO-tallet og var fra ca 1950 til 1980 kun
på 1 etasj e. Mye ble gj ort for å t ilbakeføre huset t il sin opprinnelige utførelse i 1980.
se vedlagte bilde fra 1920.
Opprinnelig reguleringsplan forutsetter at gang- og sykkelvei skal gå på vestsiden av
Lark ollveien. Det ble i 2009, fra m in nabo i vest, Tollbuveien 1, søkt om utvidelse av
eks isterende bolig og dispensasj on fra reglene om avst and fra fylkesvei til bolig.
Både Statens vegvesen og Rygge kom mune har gått inn for en dispensasj on. Rygge
kommune påpe ker at "verneverd ige steingj erder ikke vil bli berr t" og de stadfester
derm ed at steingj erdene i denne delen av Larkollen er verneverdige. Statens
vegvesen gir dispensasjo n og v iser til at det pågår en regulering av "fortau og gang
og sykkelveg på denne strekningen" og de forutsetter v idere "at det ikke gj øres tiltak
nærmere enn eks isterende bygning i dag". Jeg viser til dagens gy ldige
reguleringsplan og ser det som m eget underlig at ikke Stat ens vegvesen har vist til
denne, men at det kan skyldes en inkurie.
Jeg forutsetter dermed at både Rygge kommune og Statens vegvesen følger
eksisterende reguleringsplan og at de ikke på bakgrunn av sin dispensasj on for
denne ut bygningen vurder annen plassering av fortau og gang og sykkelvei.

a

Min eiendom har ut kjøring til Larkol lv eien og er vår eneste mulighet for parkere på
egen eiendom, er viaLarkollv eien. Var eiend om tilgrenser ikke veien bak sa vi kan
ikke kom me til vår eiendom via denne m uligheten. Saken mellom ut bygger "bak på
fjellet" og Statens vegvese n, gir heller ingen store forhåpninger for oss om a kunne
kom me t il denne veien, som ikke er t illatt brukt som kj ørevei. Det finnes ingen
alternat ive parkeringsmulig heter i nærheten.
Min tomt skråner fra fjellet bak, ned mot Larkollveien og det finnes ikke mulighet tula
flytte huset lenger bak, siden det her er massivt fjell.
Jeg ferdes på Larkollveien, i hov edsak på sommeren, hvor også t rafikken er størst
og j eg kan med hånden på hj ertet si at veien beskaffenhet aldri har ført t il problemer
eller utrygghet for meg elle m ine 3 barn. Jeg har en mor som bor fast i huset og hun
t ersti d med darlig brytni ng av veien
vin
opplever heller ikke noe n problemer selv
og med snøkanter. Hun er 85 år og klarer seg godt. Ved hennes bortgang har j eg til
bosett e meg fast i Larkollen og en gang- og sy kkelvei vil forringe m in bo
hensikt

pa

a

opplevelse betraktelig.
Jeg vil oversende en kopi av dette brevet t il fylkeskonservat oren i Østfold og t il
Riksant ikvaren. Bakgrunnen for at j eg onsker gi r e dette er at steingj erdene på
strekningen Billmannsbakke n til kapellet er den siste gj enværende, unike
steingj erder vi har i Larkollen, faktisk på begge sider i av veien. St eingj erdet er også

a

delvis vist i Riks antikvaren sin kartdatabase.
Jeg vil motsette meg en hver form for eks propriasj on eller kjøp av deler av
eiendommen. Hvis eiendom men berøres vil j eg kreve at eiendom men ut løses som
e t og at dett e gi r e s ved markedspri s.
en helh

nlig hilsen

Eier av La rkol lveien 7 10

Kopi
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Fy kes kon serv atoreni 0 stfold
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Brevet er godkjert for utsendelse eleldronisk
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Larkollen.

Fylkeskonservat oren i Øst fold
sent ralpost @ostfold-f.kommune.no
annhyg@ost fold-f. komm
un e.no
20. april 2009

Rygge kommun e - Gang og sykkelst i I "Gam le" Larkollen

Jeg rett er en henvendelse t il Øst fold f ylkeskom m une ved f ylkeskonservat oren. Bakgrunnen
for dett e er at Rygge kommune har t il hensikt

a opp arbeide en gang og sykkelst i i den gamle

delen av Larkollen, fra kapellet t il Bilmannsbakken.
Her st år de eldst e husene i Larkollen, mange av dem over 200 år, noen flytt et hit fr a Eldøya,
for 150 år siden. Andre hus har st åt t her siden de ble bygget på tidlig 1800-t allet . M in nabo
som er den gamle los og t ollst asj onen, skapt e m ange arbeidsplasser i nærmiljøet og fl ere av
husene som nå vil bli berørt har hatt los og t olltj enest emenn boende. I dett e området er det
den genuine delen av kult urlandskapet. St røket kj ennet egnes av sin gamle bebyggelse, sine
st eingj erder, sit t genuine bomilj ø og vår vilj e t il

a bevare det t e for et t ert iden.

Området har sine røtt er fr a seilskut et iden, med sine små skipperhus og det snakkes om at
net t opp dett e området var hvile og bunkri n gsplass f or Admiral Tordenskiold og hans fl åt e.
Nå har Rygge kommune t il hensik
t a d elegge dett e området med a legge en gang og
sykkelvei på baksiden av alle st eingj erder, flytt e hus som har st ått urørt i flere hundre år,
bare for at bilene skal f å kj øre uhindret, f å økt fa rt og for at kommunen skal kunne ut vikle
den nye delen av Larkollen, med fl ere nye byggef elt , spa-hot ell og ny marina. Alt dett e ut en

at enke på vår kult urarv.
M itt eget hus som er et av st røket s eldst e skal de flytt e minst 5 met er, ut en

a ha undersøkt

om det lar seg flytt e, noe j eg t viler meget st erkt på. Skal det flytt es vil det kom me i konfl ikt
med mit t ut hus som er enda eldre og har vært det gamle våningshuset . Gang og sykkelveien
skal gå mellom mitt hus som de har flytt et og det gamle st eingj erdet . Hva vil da skj e med
st røket s egenart og det som Rygge kommune kaller " Larkollen sj el"
Jeg er ikke i mot av barn og myke t rafi kant er spares, men det kan da ikke gå på bekost ning
av områder som er bevaringsverdige og som på kommunens handlemåt e vil gå t apt for all
ett ert id.
Rygge ko mm une st art et allerede arbeidet med en t ryggere vei pa 90-t allet, de rett et en
henvendelse t il Larkollen Vel og de satt e ned en gruppe som j obbet med planene i 2 år fr a
1993-1995. Flere forslag ble ut arbeidet med t anke pa

a bevare st røket s karakt er, men ingen

t ing av dett e ble t att hensyn t il i kommunen sin reguleringsplan. Nå har kommunen f åt t
ekst raordinære midler og disse har de t il hensikt

a bruke i løpet av 2009. Derfor t rekker de

planen opp ett er 9 år, ut en t anke på hva som har skj edd siden planen ble godkj ent , ut en
hensyn t il de planer som har blitt gj ennomf ørt med nye byggefe lt siden den gang og ut en

a

hensyn t a de st ore ut byggingsplaner som foreligger med nye byggef elt , spa-hot ell med
leilighet er og ny marina.

a bygge ny gang og sykkelvei allerede på høst en 2009. Vi t renger
derfor hj elp til ast oppe disse planene, f or a se på dem på nytt . Vi t renger også hj elp fr a
Rygge kom mune sin plan er

f ylkeskonservat oren for at Rygge kom mune skal f å nødvendig fagekspert ise på banen.

Jeg håper at dere t ar det t e opp meget raskt siden komm unen har t il hensikt
raskt og f erdigst ille dett e i løpet av 2009.

M ed vennlig hilsen
Nils J rgen Eek

Tolbodveien XXX

1560 Larkollen

Kop i

Riksant ikvaren post mott ak@ra.no
Fort idsminneforeningen i Øst fold sveinor@halden.net

ast art e opp

Statens vegvesen
Region øst,
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Deres ref.: 15/246933-42

Oslo 28. aug. 2017

Fv. 119 Billmannsbakken – Støtvig hotell, fortau/GS
Viser til tidligere oversendt brev/notat datert 26. april 2016.

1. Støttemuren av stein
På figurene på side 3 i deres brev er ikke støttemuren av stein tegnet inn.
Denne muren har utrykk som et steingjerde og går sømløst over i steingjerde i syd og nord. Når det
refereres til steingjerder i eksisterende reguleringsplan og annen litratur, så er det tenkt at denne
muren tilhører «steingjerdene».
Vennligst ta hensyn til denne muren i deres prosjektering.
Steinmuren er tegnet inn i bilde nr 1.

Bilde 1 Støttemur ved Larkollveien 710.
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Bilde 2 Støttemur ved Larkollveien 710 sett sydover.

Bilde 3 Støttemur ved Larkollveien 710 sett sydover.
28.08.2017

Billmannsbakken – Støtvig hotell
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2. Redusere trafikkmengden
Istedenfor å utvide veien med fortau burde trafikkmengden reduseres.
Trafikkmengden reduseres ved å legge en «ny» vei parallelt med Larkollveien, men lenger inn i
landet, i Støtvigdalen.
Ved redusert trafikkmengden kunne man satt hastigheten ytterligere ned og lage innsnevring med
fortau ovenpå forbi Tranga. Ved uthuset i Tollbuveien 1 kan det ikke lages innsnevring da begge
kjørefeltene må benyttes når man benytter avkjøringen til Larkollveien 700.

3.

Alternativ rute ved Tranga.

Magnar Fejllbakk har i pkt. 3 i brev datert 06.05.2016 kommet med en alternativ rute:
«Foreslår å vurdere gangsti inn Tollbuveien ved kapellet - bak husene vest for «Tranga» - innenfor
gjerdet til tollstasjonen langs Larkollvn frem til krysset ved innkjørsel tollstasjonen. Se vedlagt skisse.
Terreng, eiendomsgrenser og bygninger ligger til rette for en slik løsning.»
Dette er et god forslag som bør evalueres i detalj. Mulig at denne ruten reduseres og går kun rundt
Tollbuveien 24.

4.

Den beste løsningen ved en evt. GS/fortau.

Etter at vi har lest igjennom alle innspill i denne saken, gått att og frem den relevante strekningen
mange ganger, er vår konklusjon at det må gjøres marginale inngrep i eksisterende steingjerder slik
at kulturhistorien og Tranga kan bevares for fremtiden.
For å kunne bevare mest mulig av steingjerdene er løsningen:
-

Alt 1 i deres brev fra Støtvig til kirken. (Eksisterende reguleringsplan.)

-

Fra kirken til Tollbuveien 2 se avsnitt 3.

-

Langs Tollbuveien 2 legges GS på innsiden av eksisterende stein gjerde (dette må
restaureres) og stein gjerde forlenges frem til krysset Tollbuveien/Larkollveien.

-

Smalt fortau langs Tollbuveien 1.

-

Fortau videre til Billmannsbakken.

Men det enkel er ofte det beste og det vil si å beholdet dagens situasjon.

5.

Tegninger og beskrivelse

Er det mulig å få tegninger og beskrivelse til gjennomgang og kommentar i denne prosessen og før
anbud innhentes?
Kan dere sende et normalprofil og lengdeprofil av veien?
Skal eksisterende vei utvides til en eller annen standard bredde eller skal det kun bygges fortau/GS
på vest siden?

28.08.2017
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Ser frem til en tilbakemelding på våre kommentarer.
Vennligst ta kontakt hvis noe er uklart.
Vi ser frem mot en løsning med høy estetisk standard.

Med vennlig hilsen
Eier av Larkollveien 700, Drolshamar
Gabrielle Bergh & Trond Haug

Trond Haug - Mob. 90 63 14 97
Gabrielle Bergh – Mob. 95 15 69 49

28.08.2017
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Hanne Heuch <hanne.heuch@gmail.com>
25. august 2017 22:28
Firmapost-øst
Fv. 119 Billmannsbakken-Støtvig hotell, fortau.
Fv 119, 250817 docx; Moss avis 14.12.93HH.jpg; rv 119, 11. 08. 09,
s. 1.pdf; rv 119, 11. 08. 09, s. 2.pdf; rv 119, 11. 08. 09, s. 3.pdf; rv
119, 11. 08. 09, s. 4.pdf

Statens vegvesen Region øst.

Fv. 119 Billmannsbakken-Støtvig hotell, fortau.
Ta vare på Larkollen.

Det er lett å være enig i behovet for sikring av myke trafikanter, og det er
betryggende at "utfordringen i planarbeidet er å balansere disse interessene
(stedsidentitet, som beskrevet i sammendraget) med gjennomføring av tiltak for myke
trafikanter langs Larkollveien." - tross motsetningen mellom stedstilpassede løsninger
og universell utforming (2. 2. Effektmål). Materialbruk, dimensjonering og beplantning
er ikke beskrevet.

Det er riktig at "prosjektet har en omfattende historikk"; til orientering vedlegges noe
materiale som bekrefter dette, inkl. oppslag fra Moss avis 14. 12. 93. Siden den gang
har det vært stor byggeaktivitet og tilflytting i området, en rekke servicetilbud er
etablert og nye Støtvig hotell er blitt en stor suksess. Og store deler av Støtvig-jordet
skal utbygges i nærmeste fremtid.

Men ingenting har skjedd med infrastrukturen!

Planen som igjen er ute på høring, virker uaktuell og utdatert - den er ikke utpreget
offensiv og fremtidsrettet, og det er heller tvilsomt om den er formålstjenlig når den
eventuelt realiseres om x år.
Hvis det er ønskelig å ta vare på Larkollen og stedets kvalitet og karakter -finns det
vel egentlig bare én løsning - og det er å etablere en ny "innfartsåre" slik at Larkollen
sentrum igjen kan bli både vakkert og hyggelig: En attraksjon!

Lykke til!

vedlegg 1: forside Moss avis 14. 12. 93
vedlegg 2: Brev til Statens vegvesen Region øst 11. 08. 09 fra H. Heuch.

Med vennlig hilsen fra Hanne Heuch, Larkollen 250817.
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Stat ens Vegvesen
Region st
Post boks 10 10 Skurva
2605 Lillehammer
Rv 119 - gs-veg Larkollen
Fo rhåndsvarsel om ekspropriasj onsvedtak gnr. 34 bnr. 7 Rygge kommune.
Deres ref. 2009/ 093022-2

Undertegnede aksepterer ikke at det foreta
esgrunnerverv eller arbeid pa mineiendom.
Stat ens Vegvesen viser ti l at gjeldende reguleri ngsplan ikke er gjenstand for ny v urderi ng, og
at «event uelle klager over denne skulle blitt satt frem i løpet av klagefristen fro
reguleringspla nen.»
Det kan opplyses at det eksisterer et fyldig mat eriale o m den akt uelle planen som da den
ble lansert allerede tidlig pa 90-tal let fort e ti l st erke prot ester.
Prot estene er supplert av gjennomarbeidete, kvalifisert e og alt ernative forslag ti l løsninger,
hentet bl. a. fra materiell utarbeidet av Stat ens Vegvesen.
All ko rrespondanse er sti let ti l Rygge kommune ved råd mann, o rdfører, varaordfører, teknisk
sj ef, fagsj ef, veisjef, arealplansj ef, og miljøvernrådgiver fra Larkollen Vel,
Spesialreguleri ngsgruppa (etablert på initiativ fra Rygge ko mmune) og/ eller
Hanne Heuch.
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All kor respondanse fi nnes i Rygge ko mmunes arkiv.

17. 11. 93:
VERNEVERDIGE BYGNINGSM ILJØER I LARKOLLEN. SPESIALREGULERING.
07. 12. 93:
REGULERINGSPLAN FOR LARKOLLVEIEN - BILLMANNSBAKKEN
m/ kopi ti l:
Ko nservato r, fylkeskonservato r, fylkeskultursjef, veisj ef Østfold veikontor, Norsk Form,
Kulturdepartementet og Riksantikva r. Fra Hanne Heuch
07. 12. 93:
REGULERINGSPLAN FOR LARKOLL
V EIEN - BILLMANNSBAKKEN
Fra spesialreguleri ngsgruppa.
07. 12. 93:
REGULERINGSPLAN FOR LARKOLL
V EIEN - BILLMANNSBAKKE
N
Fra styret i Larkollen Vel.
08. 12. 93:
REGULERINGSPLAN FOR LARKOLLVEIEN - BILLMANNSBAKKEN
Fra Hanne Heuch
11. 0 1. 94:
MØTEINNKALLING ti l behand ling av tema 24. j anuar 1994 (materialet finnes i Rygge
ko mmunes arkiv). Til råd mann, ordfører, varao rdfører, teknisk sjef, fagsj ef, veisj ef,
arealplanlegger og miljøvernrådgiver.
fra styret i Larkollen Vel og spesialreguleri ngsgruppa.
Januar 1994:
OM STEDSUTVIKLING
Til ko nservator Ole Røhmer-Sandberg. Fra Hanne Heuch.
24 . 0 1. 94:
VERNEVERDIGE BYGNINGSM ILJØER I LARKOLL
EN - SPESIALRE
G ULERING.
Til vegsj ef Østfold vegkonto r. Fra spesialreguleri ngsgruppa v/ Hanne Heuch .
10. 02. 94:
SPESIALREGULERING VERNEVERDIGE BYGNINGSMILJE R - LARK
OLL
EN .
Til fylkeskonservator. fra Hanne Heuch.
23. 02. 94:
SPESIALR
EGULERING - LARK
O LLEN.
Til Vegkonto ret i Østfold. fra Hanne Heuch.
16. 03. 94:
LARKOLLEN - TRAFIK
K.
Til Rygge kommunestyre. Fra Hanne Heuch.
18. 03. 94:
SA K Til KOM M UNESTYRET: LARKO
LLEN - SPE
S IALREGULERING OG TRAFIKK.
Til ordfører. Fra Hanne Heuch.
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09. 04. 94:
REGULERINGSPLAN RØEDS/ LARKOLLVEIEN.
Til Rygge kommunestyre. Fra spesialreguleri ngsgru ppa v/ Hanne Heuch.

09. 04 . 94:
KOM M UNESTYRETS ÅPNE HALVTIME - SPR SMAL:
REGULERINGSPLAN FOR RØEDS-TOMTA OG LARKOLLVEIEN.
Til Rygge kommunestyre. Fra Hanne Heuch

10 . 04 . 94:
REGULERINGSPLAN FOR RØEDS INKL. GANG- OG SYKKELSTI LARKOLLEN SENTRUM .
Til ordfører. Fra Hanne Heuch
28. 04. 94:
SPØRSMÅL TIL KOM M UNESTYRET: Hvilke mij l messige vurderin
g er ligger ti l grunn
for avvisning av fart sreduserende ti ltak i Larkollen sent rum?
Til Rygge kommunestyre. Fra Hanne Heuch.

os. os. 94:
REGULERINGSPLAN FOR LARK
OLLVEIEN - BILLMANNSBAKKEN. ENDRET FORSLAGOm 3.
gangs behand ling av regu leri ngsplanen.
Til Rygge kommune. Fra spesialreguleringsgruppa.

06. os. 94 :
LARKOLLEN - STEDSUTVIKLING: REGULERINGSPLAN, GANG - OG SYKKELVEG.

15 . 08. 94.
LARK
OLL
EN - TRANSPORTETAPP
E?
n i redaksjo nen M oss Avis. Fra Hanne Heuch.

15. 08. 94:
REGULERINGSPLAN LARK
O LLVEIEN- BILLMANNSBAKKEN.
Til Fylkesmann Erling Norvik. Fra Hanne Heuch.

17. 08. 94 :
REGULERINGSPLAN FOR LARK
O LLVEIEN - BILLMANNSBAKKEN.
Supplerende dokumentasj on.
Til Fylkesmann Erling Norvik. f ra Hanne Heuch.
Som avslut ning på denne listen sit eres fra brev ti l prosjektsj ef Johan Tønnesson
i NORSK FORM og Tara ld Lundevall i Kult urdepartementet:

«Viser til tidligere informasj on og nyttig telefonsamtale i sakens anle dning. - .
.., men syns det er morsomt a orient ere om at en gruppe innbyggere har tviholdt på
Rygge kommunes eget vedtak fra 1990 om spesialregulering og bevaring,og arbeidet
noks effektivt i det politi ske lokalm
i lj e t . - . s tfold Vegkont or trakk tilba ke sin
e vilkar
(samti dig fremføring av gang- og sykkelsti ) for bygging av 12 enebolig er i allersiste liten;
dagen før saken etter S runder i bygningsrådet skulle behandles i kommunestyret.
Slik finnes nå et utgangspunkt for totalplanlegging av området, ventelig med løsninger som
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som knytt es ti l eksist erende identi tet, basert på kart leggi ng av kvalitet er og motiv, samt
sortering av nd vendige og ikke n dven dige ti lt ak.»

Samt lige tekster omhandler stedet Larkolle n - ikke min hage l
Det er uklart hvorfor ingen merknader eller protester er tatt ti lfølge, og at saken legges ut ti l
høring ufo ra ndret gjentatt e ganger slik at ti d ligere merknader/ protest er/ innspill f ra et sto rt
antall innbyggere og grunneiere annulleres.

Larkollen 11. 08. 09.

Hanne Heuch
Lark
ol lvn. 761, 1560 Larkollen.
haheuch@online / 4 828 2205
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