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Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan - Fylkesvei 120 Rødsund,
gang- og sykkelvei i Moss kommune

Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Moss kommune, forslag til
detaljreguleringsplan for fylkesvei 120 Rødsund, gang- og sykkelvei, ut til høring og offentlig
ettersyn i perioden 27.05.2022 til 08.07.2022.

Reguleringsplanen for «Fv. 120 Rødsund, gang- og sykkelvei» går over kommunegrensen
mellom Moss kommune og Våler kommune. Det er utarbeidet separat plankart og
bestemmelser til de to kommunene. Planbeskrivelsen er felles for kommunen.

Denne høringen omfatter kun planforslaget for Moss kommune og det er Viken
fylkeskommune som står for saksbehandlingen til etter offentlig ettersyn er gjennomført.
Våler kommune har valgt å behandle saken politisk før planforslaget legges ut på høring i
kommunal regi.

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse er vedlagt dette brevet.
Nevnte dokumenter med alle vedlegg er også tilgjengelig via nettsidene til Moss kommune:
www.moss.kommune.no og Viken fylkeskommune: www.viken.no/fv120rodsund.

Har du merknader til planen?
Har du merknader til planen, må du sende disse skriftlig innen 8. juli 2022 til
Viken fylkeskommune via e-post: post@viken.no eller per post til: Viken fylkeskommune,
postboks 220, 1702 Sarpsborg. Innspill merkes med «Fv. 120 Rødsund, gang- og sykkelvei»
og/eller saksnummer «2020/137314».

Du finner mer informasjon om den formelle planprosessen og detaljene i prosjektet i
plandokumentene tilhørende reguleringsplanen.

Kort om planen
Hele planen for ny gang- og sykkelvei, omfatter regulering av gang- og sykkelvei langs
fylkesvei 120 Vålerveien mellom Gashus i Moss kommune og Rødsund rasteplass i Våler
kommune. Planen omfatter også ny gang- og sykkelbru over Vansjø/Rødsund.
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Denne høringen er kun for gang- og sykkelveien i Moss kommune. Strekningen i Moss
kommune går fra Gashus til Våler kommunegrense. I Moss kommune utgjør strekningen ca.
1000 meter, inkludert strekningen på Kolsrødveien hvor det planlegges for blandet trafikk.

Konsekvensutredning er utarbeidet for brualternativene for temaene landskapsbilde og
kulturarv. Inkludert i planen er oppgradering av bussholdeplasser på fylkesveien ved kryss
Kolsrødveien.

Aktuelt regelverk
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet
i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Ta gjerne kontakt med oss
Har du spørsmål til planen, kan du kontakte Viken fylkeskommune v/Lene Lie Hermansen på
telefon 993 25 368 eller e-post leneher@viken.no.

Vennlig hilsen

Nina Merethe Hanssen Lene Lie Hermansen

Seksjonsleder Senioringeniør
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