Varsel om oppstart av detaljregulering av Ruteig deponi,
PlanID: 070420180046
Ingeniørservice AS varsler på vegne av Tor Aage Bræin oppstart av
detaljreguleringsplan for eiendommene Gbnr 122/2, 87/3 og 87/4 i Re kommune.
Tønsberg kommune har ansvar på vegne av Re kommune.
Planområdet
Planområdet ligger ved Ruteig langs Bispeveien og er på 100 daa. Området er i dag avsatt til
LNFR i kommuneplanens arealdel og er skogbevokst bestående av dyrka mark,
utfyllingsområder, lagerområde og flystripe. Planområdet ligger i nærheten av hensynssone
friluftsliv, men vil ikke komme i konflikt med denne sonen.

Planområdet markert med rød stjerne.

Hensikten med planen
Hensikten med planen er å legge til rette for massedeponi. Det skal hovedsakelig deponeres
rene masser, men tiltakshaver er også interessert i å lagre andre typer masser som
betong/stål. Viktige utfordringer/forhold som planen skal vurdere/løse vil være
hensiktsmessige arealer for deponiområder og oppføring av ny adkomstveg fra Bispeveien.
Eventuelle mindre justeringer av planavgrensningen vil bli avklart som en del av
planarbeidet.
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Det er et betydelig behov for flere deponiområder i Vestfold og Tønsberg kommune har
kartlagt områder som er egnet til deponi.
Kommunen har vurdert at planforslaget utløser krav til konsekvensutredning. Planen faller
innunder forskriftens § 8 a, § 10 d (omdisponering og vedlegg 2, 11 k) Deponier for masser
på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000m3 masse.
Informasjon om planarbeidet
Forslagsstiller sendte anmodning om planinitiativ 24.08.2018. Oppstartsmøte ble avholdt den
12.10.2018.
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig på kommunens nettside under
«Kunngjøringer og høringer».
Uttalelse til planoppstart
Uttalelse sendes innen 18.01.2019 via www.tonsberg.kommune.no ”Kunngjøringer og
høringer”. Finn riktig sak og trykk på ”Send uttalelse”. Alternativt kan du sende brev til
Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg.
Spørsmål rettes til Ingeniørservice AS v/Jonas Grytnes, jg@ingserv.no

Med vennlig hilsen
Jonas Grytnes
Ingeniørservice AS

Vedlegg:
- Oversiktskart med planavgrensning.
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