
Til: Grunneiere, naboer, gjenboere og varslingsinstanser  
Dato: 23.02.2022 
 
VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR  
DAMMENSVIKA - RÆLINGEN KOMMUNE 
Plan-ID:240 
 
På vegne av SPG Bakke Bolig Dammensvika AS og Dammensvika prosjekt AS varsles det 
herved oppstart regulering i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, samt oppstart 
av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. ovennevnte lov § 17-4.  
Planen er vurdert å ikke falle inn under forskrift om konsekvensutredning. 
 
Hensikten med planen er å videreføre de overordnede formålene i områdereguleringen for 
Dammensvika, vedtatt 11.12.2019, med hovedvekt på ny boligbebyggelse for følgende 
eiendommer: gnr./bnr.: 104/203, 104/843, 104/844, 105/55, 105/76, 105/80, 105/88, 
105/92, 105/119, 105/120, 105/133, 105/135, 105/187, 115/6, 119/21 m.fl.  
Følgende eiendommer innenfor planavgrensningen inngår ikke i detaljreguleringen:  
gnr./bnr.: 105/17, 105/72, 105/81, 105/232. 
 
Områdereguleringen åpner for at det i forbindelse med detaljreguleringen kan sees videre på 
feltinndeling i tillegg til høyde og arealfordeling mellom de enkelte feltene, forutsatt at den 
helhetlige utviklingen av området blir ivaretatt. 
 
Planlagte boligtyper er blokkbebyggelse i varierte høyder med tilhørende uteoppholdsarealer. 
Adkomst foreslås via Nedre Rælingsvei. Foreløpig vurderinger anslår 240-250 boenheter på 
feltene Aa, Ba, del av Bb, Ca, del av Cb og Cc . 
 
Forslagsstiller og grunneier er SPG Bakke Bolig Dammensvika AS og Dammensvika prosjekt AS.  
Utførende konsulent for planleggingen er A38 arkitekter AS og Arcasa arkitekter AS. 
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:  
A38 Arkitekter AS v/ Rune Ramfelt E-post: rr@a38arkitekter.no Mob: 932 55 726 
Arcasa Arkitekter AS v/ Anne Lee Holm E-post: annelee@arcasa.no Mob: 924 36 932 
 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet med utbyggers planinitaiv sammen med referat fra 
oppstartmøte med kommunen kan også ses på kommunens hjemmeside: 
www.ralingen.kommune.no 

Innspill ved varsel om oppstart merkes med saksnr.: 2021/4441 og sendes til: 
A38 Arkitekter AS v/ Rune Ramfelt E-post: rr@a38arkitekter.no  eller A38 arkitekter AS, 
Sarbuvollveien 38, 1363 Høvik med kopi til Rælingen kommune, PB 100, 2025 Fjerdingby, 
eller til postmottak@ralingen.kommune.no innen 28. mars 2022. 

Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling. 

Med vennlig hilsen 
A38 arkitekter as 
Rune Ramfelt 



 
Kartutsnitt med planavgrensning 

 
Planavgrensning vist på kartutsnittet er på ca. 45 da og inkluderer store deler av 
områdeplanens arealer. Varslingsområde er markert med tykk stiplet linje. Områdeplanens 
avgrensning utover planområdet er vist med tynn stiplet linje. Stiplede linjer innenfor 
planavgrensning henviser til områdeplanens feltinndeling.  
Planens endelige avgrensning blir avklart i forbindelse med planarbeidet. 
 
 


