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E18 Retvet-Vinterbro. Varsel om utvidet planområde for
reguleringsplanarbeid.

I forbindelse med pågående planlegging av ny firefelts motorveg mellom Retvet i Ski
kommune og Vinterbro i Ås kommune, har Statens vegvesen behov for arealer til
massedeponi. Vi ser at innenfor det tidligere varslede planområdet, vil være vanskelig å finne
tilstrekkelige egnede arealer til massedeponi. Vi varsler derfor et utvidet planområde for
reguleringsplanarbeidet for å inkludere areal til deponi. Dette brevet sendes til berørte
gmnneiere, Ski og Ås kommuner, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus
fylkeskommune, samt andre relevante etater og interesseorganisasjoner.

Når ny El 8 bygges, vil det bli nødvendig å flytte masser som ikke kan brukes i veganlegget.
Massene skal flyttes til egnede områder i nærheten av anleggsområdet. Deponering av masser
vil pågå i en tidsavgrenset periode, og arealene vil bli istandsatt enten som skogsareal eller
jordbruksareal. De ulike områdene som vurderes til deponi vil bli konsekvensutredet og vil bli
en del av forslaget til reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro.

Sorn berørt gmnneier har du  mulighet til å komme med innspill til dette varselet innen
17.9.2014.  Det er mulig å be om fristforlengelse Alle innspill vil bli gjennomgått av Statens
vegvesen i samarbeid med Ås og Ski kommuner. Selve reguleringsplanen vil bli lagt ut til
offentlig ettersyn i slutten av 2015, med politisk behandling i 2016.

Synspunkter og opplysninger til planarbeidet, hemnder hensyn som bør ivaretas, sendes
skriftlig til:

Statens vegvesen
Postboks IO I0
2605 Lillehammer
Eller some-post til firrnapost-ost@vegvesen.no

Merk henvendelsen med saksnummer 2013046361, att: Lisa Steinnes Rø.
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Vedlagt ligger kartskisse som viser det utvidede planområdet. Mer informasjon om det
pågående planarbeidet finner du på www. ve vesen.no/ve ros· ekter/el 8ostfold. Har du
spørsmål til planarbeidet, ta kontakt med Lisa Steinnes Ro, e-post: lisa.ro ve vesen.no.

El 8 Ørje-Vinterbro
Med hilsen

s h os fOe
Lisa Steinnes Rø
Planleggingsleder


