PLANINITIATIV
Ramstadkrysset bensinstasjon

Hensikten med planarbeidet
Tilrettelegging for næringsutvikling.
Detaljregulering til næringsformål og bensinstasjon/vegserviceanlegg på gbnr 282/35.

Planområdet
Planområdet ligger i krysset Ørjeveien x Havnåsveien, øst for rundkjøringen. Planområdets
hovedeiendom er gbnr 282/35. Planområdet er på 23,5 daa.
Planområdet består av gbnr 282/35 og deler av gnr 331 bnr 21.

Planinitiativets dato: 18.05.2021
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Nøkkelinformasjon
Grunneiere
Eiendommer (gnr/bnr)
282/35
331/21

Certas Energy Norway AS
FV 128 (Viken fylkeskommune)

Forslagsstiller
Navn/firma:
Kontaktperson:
Adresse:

Ramstadtoppen AS
Rune Lysaker/Atle Andresen
Sportsveien 8, 1850 Mysen

Konsulent
Navn/firma:
Kontaktperson:
Adresse:
E-post:
Telefon:

SH Prosjekt AS
Janne de Jong
David Blids gate 21, 1850 Mysen
janne@shprosjekt.no
40454349

Planprosess
Lovhjemmel
Planprosessen gjennomføres i henhold til Plan- og bygningsloven Kap. 12 og Forskrift om behandling
av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven (FOR-2017-12-08-1950).
Oppstart og varsling av planarbeidet gjennomføres etter Pbl § 12-8 og i henhold til forskrift.

Planprogram
For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det i henhold til Plan- og
bygningsloven (Pbl) § 12-9 utarbeides planprogram etter reglene i Pbl § 4-1. For denne planen vil det
ikke være relevant med planprogram.

Konsekvensutredning
Planen er vurdert iht. Forskrift om konsekvensutredning av 21.06.2017. Det er ikke ventet at planen
vil falle inn under planer som skal konsekvensutredes, med mindre det i løpet av planprosessen
kommer frem at fremtidige bruksområder 1) kan gi vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf.
forskriftens § 10 og/eller 2) faller inn under andre formål som listet i forskriftens vedlegg II som vil
kreve konsekvensutredning.
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Detaljer
Avkjøring


Avkjøring til området ønskes via fv. 128, om lag 30 meter nærmere krysset enn dagens
regulerte avkjøring (Reguleringsplan for FV. 128 Gang- og sykkelvei Hærland – Ramstad).
Det påregnes omprosjektering av g/s-vei langs planområdet. Ny plassering og teknisk løsning
for avkjøring til planområdet vil utarbeides i samråd med Viken fylkeskommune. Flytting av
regulert avkjøring medfører at ny reguleringsplan vil overlappe denne delen av
reguleringsplan for FV. 128 Gang- og sykkelvei Hærland – Ramstad.

Regulert avkjøring

Ønsket plassering for avkjøring

Arealtyper




Planområdet består av 16 daa bebygd areal og 6 daa barskog (Nibio gårdskart)
Planområdet omfatter ikke dyrket mark
Planarbeidet vil ikke medføre nedbygging av dyrket mark

Eksisterende bebyggelse
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Vaskehall/vegservice Ørjeveien 2 videreføres til ny plan
Kioskbebyggelse Ørjeveien 4 forutsettes revet
Campinghytter forutsettes revet

Planlagt bebyggelse


Planlagt reguleringsformål er bensinstasjon/vegserviceanlegg, samferdselsformål og
næringsformål. Ny bebyggelse/funksjon er foreløpig ikke er klart definert. Næringsformålet
kan snevres inn ila planprosessen. Det vil bli vurdert bruk av kombinerte formål.
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Dagens plansituasjon
Kommuneplan for Eidsberg
Arealet er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel (Kommuneplan for Eidsberg 20152027). En liten del av planområdet i sørøst er avsatt til LNF (ca. 500 m2). Arealet er ikke dyrket mark,
og vår vurdering er at tomten er tenkt avsatt til næringsbebyggelse og at avviket skyldes
kommuneplanens detaljeringsnivå.

Kommunedelplan for Mysen
Kommuneplan for Mysen er i praksis opphevet ved Kommuneplan for Eidsberg 2015-2027 § 2 annet
ledd (endring i denne bestemmelsen ble vedtatt i sak KS 19/26, 10.042019 i Eidsberg kommune).
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Reguleringsplaner i planområdet
Reguleringsplan for Ramstadkrysset, ikrafttredelse 1.1.2014

Arealformål: Næringsbebyggelse

Reguleringsplan for FV. 128 Gang- og sykkelvei Hærland-Ramstad, ikrafttredelse 16.09.2020

Arealformål: Næringsbebyggelse,
Vegetasjonsskjerm GV2 og Gang- og sykkelvei
SVG1 med midlertidig område for bygg og
anlegg for etablering av gang- og sykkelvei
(frem til 20.06.2029)

Reguleringsplan for FV. 123 Homstedt-Ramstad, ikrafttredelse 20.06.2013

Arealformål: Næringsbebyggelse, med
faresone for flom (H320).
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Relevant lovverk med forskrifter






Plan- og bygningsloven
Naturmangfoldloven (§§7-12)
Kulturminneloven
Forurensningsloven
Tilhørende forskrifter
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