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   Figur 1 Planområdet sett fra sør. 
Planområdets størrelse:                    Ca. 4.4 daa  

Planstatus:                    Området er avsatt til bebyggelse og anlegg i 
kommuneplanen og konsentrert småhusbebyggelse i områdeplanen for    
Thorbjørnsrød gård 
Formål:                     Området foreslås regulert til boligbebyggelse – 
konsentrert småhusbebyggelse, lekeplass og kjøreveg 

Forslagsstiller:                     Norgeshus Magnussen og Gundersen AS 
Fagkyndig:                    Norgeshus AS 
 
Sammendrag 
Planforslaget legger til rette for bygging av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende 
utearealer, adkomstveg og parkering. Planen åpner opp for etablering av rekkehus, 
småhus i kjede og frittliggende småhus som plasseres med en avstand på maksimum 5 
meter fra hverandre.  Skisseprosjektet viser 15 boliger. På grunn av veistøy fra E6 er det 
stilt krav om flere avbøtende tiltak for å få en tilfredsstillende støysituasjon. Utnyttelsen og 
maksimale byggehøyder er i tråd med områdeplanen, bortsett fra at det åpnes opp for at 
gesimshøyden kan være like høy som mønehøyden. Bestemmelsene om 
uteoppholdsarealer er i tråd med kravene til leke- og uteoppholdsarealer i 
kommuneplanen. Kravene til antall bilparkeringsplasser i områdereguleringen er i forslaget 
redusert fra 2 per boenhet til maksimum 1.5 per boenhet. Rekkefølgekravene fra 
områdeplanen om opparbeiding kvartalslekeplass K1 og Vansjøstien, i strandsonen fra 
eksisterende turvei til E6, er videreført i planforslaget. Rådmannen anbefaler å vedta 
planforslaget. 
 
Hensikten med planen  
Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av ca. 15 boliger med tilhørende 
utearealer, adkomstveg og parkering.   
 
Ikke krav om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger. Det foreslåtte tiltaket 
faller ikke inn under kriteriene i vedlegg 1 og 2, og har ikke vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn. Planforslaget skal derfor ikke konsekvensutredes.   



 
Prosess/saksgang 
Oppstartsmøte med planavdelingen ble avholdt 03. januar 2018. Forslagsstiller varslet 
oppstart av planarbeidet 08. februar 2018. Teknisk utvalg vedtok 06. juni 2019 å legge ut 
planforslaget til offentlig ettersyn, og planforslaget lå ute til offentlig ettersyn fra 25. juni 
2019 til 26. august 2019. Planavdelingen hadde møte om bemerkningene til offentlig 
ettersyn med forslagsstiller og fagkyndig 23.september 2019. Forslagsstiller sendte inn 
oppdatert planforslag 27. april 2020, med behov for komplettering, som ble mottatt 07. og 
27. mai 2020. Forslagsstillers endringer av planforslaget ga behov for en begrenset høring, 
som ble gjennomført fra 29. mai til 19. juni. Planforslaget var klart for sluttbehandling 13. 
august 2020.  
 
Utbyggingsavtale 
Utbyggingsavtale til områdeplanen ble vedtatt 20.06.2011. Denne avtalen er mellom Block 
Watne AS og Moss kommune, og utbygger for dette planområdet er ikke part i avtalen. Det 
har ikke vært vurdert som nødvendig med utbyggingsavtale for denne planen. Hvis 
utbyggingsavtale mellom Moss kommune og utbygger for dette planområdet viser seg å 
være nødvendig, kan en slik avtale inngås senere.  
 
Endringer etter offentlig ettersyn 
Følgende endringer er gjort etter offentlig ettersyn: 

·  Støybestemmelsen er revidert, og inneholder flere krav for å få en tilfredsstillende 
støysituasjon.  

·  Utnyttelsen er redusert fra 60 prosent til 55 prosent. 
·  Det åpnes opp for oppføring av frittstående småhus, så lenge husene ikke 

plasseres lengre enn 5 meter fra hverandre. 
·  Høydebestemmelsen er supplert med at husene maksimalt kan ha 2 etasjer.  
·  Rekkefølgebestemmelsene er supplert med krav fra områdeplanen om 

opparbeidelse av kvartalslekeplass K1 og etablering av Vansjøstien. 
·  Lekeplassen er flyttet fra sør til nord, og er nå avsatt med eget formål, men ligger 

ikke lengre i et større felt avsatt til utearealer.  

 
Se rådmannens vurdering av planforslaget for redegjørelse for endringene.  
 
Medvirkning 
 
Bemerkninger ved varsel om oppstart 
Ved varsel om oppstart mottok forslagsstiller 5 bemerkninger. Bemerkningene ble 
oppsummert og besvart av forslagsstiller ved førstegangsbehandlingen, de gjentas derfor 
ikke her. Nedenfor følger en liste over bemerkningene.  
 
Liste over bemerkninger til varsel om oppstart av planarbeidet  

1. Statens vegvesen           06.03.2018 
2. Fylkesmannen i Østfold           28.02.2018 
3. Østfold fylkeskommune           06.03.2018 
4. Hafslund Nett AS           26.02.2018 
5. Dag Sølvberg           01.02.2018 

 
Bemerkninger ved offentlig ettersyn 
Ved offentlig ettersyn kom det inn til sammen 7 bemerkninger. Nedenfor følger liste over 
bemerkningene og sammendrag med kommentarer fra Rådmannen.  
 
Liste over bemerkninger ved offentlig ettersyn 

1. Moss kommune, seksjon for vei, vann og avløp           03.07.2019 
2. Moss kommune, byantikvar Berit Kolden           02.08.2019 



3. Statens Vegvesen          22.08.2019 
4. Østfold Fylkeskommune          26.08.2019 
5. Fylkesmannen i Oslo og Viken           26.08.2019 
6. Ivan Eriksen og Mailis Haugerud           26.08.2019 
7. Miljørettet helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler              30.08.2019 

 
Moss kommune, seksjon for vei, vann og avløp 
Det bør ikke stilles krav om sanitæranmeldelse før rammetillatelse. Løsningene som blir 
vist ved søknad om rammetillatelse må ofte endres mye fordi det ansvarlige foretaket ikke 
er på plass før søknad om igangsettingstillatelse. Kravet kan også sannsynligvis strykes 
fordi det er et krav i abonnementsvilkårene til Moss kommune. Det er mest sannsynlig ikke 
aktuelt med kommunalt vann- og avløpsanlegg (VA), men det må være VA til området før 
man kan igangsette utbyggingen. Forslagsstiller må derfor bygge ut VA til boligene. Moss 
kommune skal bygge pumpestasjon, men kan ikke få krav om utbygging av VA. Seksjonen 
hadde konkrete forslag til endringer i bestemmelsene.   
 
Rådmannens kommentar 
Sanitæranmeldelse for utvendig VA må foreligge ved rammetillatelse. Byggesaksforskriften 
stiller krav om at disse opplysningene skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak, jf. 
byggesaksforskriften § 5-4 bokstav j. Utbygger må sørge for å ha riktig kompetanse på 
plass til det tidspunktet som forskriften krever. Forslag til endringer av bestemmelsene er 
innarbeidet i planforslaget, bortsett fra innspill om at det skal vurderes sedumtak på 
carporter og rekkefølgekrav om innvendig sanitæranmeldelse. Når det står at «det skal 
vurderes» sikrer ikke bestemmelsen noe, og skisseprosjektet til forslagsstiller viser 
takterrasse på carportene, så sedumtak er derfor mest sannsynlig ikke egnet.  Krav om 
innvendig sanitæranmeldelse vil være et strengere krav enn det regelverket for 
byggesaksbehandlingen legger opp til, og bør derfor ikke tas med i planen.  
 
Moss kommune, Byantikvar Berit Kolden 
Thorbjørnsrød gård er ikke vurdert som verneverdig, men det er ønskelig at det historiske 
sporet etter gårdstunet bevares. Dette vil gi boligområdet en tilleggsverdi. Tuntreet vil være 
det viktigste å bevare. Den historiske lesbarheten vil kunne bevares dersom man beholder 
tunstrukturen og bebyggelsen plasseres slik at tuntreet kan bevares. Byantikvaren 
anbefales at dette sikres i reguleringsbestemmelsene. 
 
Rådmannens kommentar 
Byggegrensene legger til rette for et romlig grep som kan minne om et tun ved at 
bebyggelsen plasseres mot utkanten av planområdet og danner et indre uterom. Det er 
imidlertid usikkert om dette vil bidra til at det historiske sporet etter gårdstunet vil være 
lesbart etter realisering av grepet som reguleringsforslaget legger til rette for. Det er ikke 
sikret at tuntreet skal bevares. Rådmannen mener plangrepet som er valgt legger til rette 
for en hensiktsmessig plassering av bebyggelsen som blant annet er nødvendig for å 
håndtere støysituasjonen, og at det er akseptabelt at andre hensyn har veid tyngre enn 
bevaringen av tuntreet.  
 
Statens vegvesen 
Nye boliger i gul støysone bør i utgangspunktet bare tillates dersom man ved avbøtende 
tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i T-1442. Støyrapporten viser at boligprosjektet ikke vil 
tilfredsstille støykravene i T-1442.  Det bemerkes at støyrapporten ikke viser hvordan 
støynivåene kunne blitt med skjerming nær støykilden. Hvis kommunen vil tillate boliger i 
et så støybelastet område utenfor sentrumskjernen, mener Statens vegvesen at 
bestemmelsene må suppleres med følgende: 

·  Alle boenheter i gul støysone skal være gjennomgående og ha en stille side. 
·  Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer 

mot støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon. 
·  Vinduer i soverom på støyutsatt side som er soleksponert skal ha utvendig 



solavskjerming. 

Ellers kommenterer Statens vegvesen at: 
·  Frisikten bør settes til 3x20 meter i avkjørslene. 
·  Svingradius i kryss skal tegnes inn i plankartet. 
·  I tillegg at minimum 10% av parkeringsplassene i felles parkeringsanlegg skal 

være dimensjonert for forflytningshemmede, bør det være krav om minimum 1 
plass til forflytningshemmede. 

·  Det kan sikres i planen at en viss andel av boligene er tilpasset 
forflytningshemmede. Dette er nevnt i planbeskrivelsen. 

·  Det er meget viktig at det sikres en trafikksikker anleggsperiode fordi 
anleggsarbeidet vil foregå i et eksisterende boligområde. 

 
Rådmannens kommentar 
Planforslaget er revidert for å håndtere støysituasjonen på en bedre måte, se 
Rådmannens vurdering av planforslaget. Alle kulepunkt, bortsett fra 3 og 6, er innarbeidet i 
planforslaget. Det er ikke stilt krav om utvendig solavskjerming fordi alle rom med 
støyfølsomt bruksformål skal ha minimum et åpningsbart vindu på fasade med støynivåer 
under anbefalte grenseverdier. Punkt 6 er ikke innarbeidet fordi det ikke reguleres felles 
parkeringsanlegg.  
 
Østfold fylkeskommune 
Østfold fylkeskommune (ØFK) minner følgende innspill fra uttalelsen ved varsel om 
oppstart: 

·  Lokal verneverdivurdering og eventuelt behov for fotodokumentasjon, samt 
gjenbruk av bevaringsverdige bygningsdeler  

·  Støy og luftforurensning ble vektlagt spesielt 
·  Økt utnytting, redusert parkering og fokus på støysikring er i tråd med 

overordnede føringer 

ØFK ber om at det vurderes om løsningene for støyskjerming er tilstrekkelig for å gi gode 
boliger og oppvekstsvilkår, eller om det er nødvendig med støyvollen som er regulert i 
områdereguleringen. Det forutsettes at rekkefølgekrav fra områdereguleringen om 
etablering av Vansjøstien og kvartalslekeplass K1 videreføres i denne planen. ØFK støtter 
Moss kommunes anbefaling om å kun ha innkjøring fra nord for å bidra til sikker tilgang til 
lekearealene.  ØFK ber om at bakveggen på bodene, som er plassert inntil lekearealene 
integreres i lekearealet, det anbefales vanligvis byggegrenser som gir 4 meter mellomrom 
mellom bebyggelse og utearealer. Planbeskrivelse bør gjennomgås og oppdateres. For at 
det ikke skal være noen tvil om at hver boenhet skal ha minimum 30 m² uteareal, bør det 
vurderes om felles uteareal eller minimum uteareal per enhet bør økes. For at man skal 
kunne sette seg inn i hva som foreslås, bør illustrasjonene også vise hvordan forslaget 
forholder seg til omgivelsene, bl.a. andre veiføringer.  
 
Rådmannens kommentar 
Thorbjørnsrød gård er ikke vurdert som verneverdig, men det er stilt krav om 
fotodokumentasjon. Når det gjelder innspill om håndteringen av støy, krav til 
uteoppholdsarealer, utnyttelse og rekkefølgebestemmelser vises det til rådmannens 
vurdering av planforslaget. Planbeskrivelsen er oppdatert, og det er vist hvordan forslaget 
forholder seg til omgivelsene, men kun i plan og ikke romlige illustrasjoner.   
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Kommunen bør sette krav om minimum utnyttelsesgrad. Det bør vurderes å endre 
beregningsmåte for utnyttelse fra prosent bruksareal til prosent bebygd areal fordi dette 
kan gi en bedre sikring for at krav til uteoppholdsarealer blir opprettholdt. Det bør også 
vurderes å sette krav om parkeringskjeller fordi dette vil kunne frigjøre areal på terreng til 
annen bruk enn kjøreareal og parkering. Fylkesmannen ber kommunen gjøre en nærmere 



vurdering av om kravet i kommuneplanen til minimum 30 m² uteareal for lek og opphold er 
mulig å oppnå.  
 
Rådmannens kommentar 
Det er ikke satt krav om minimum utnyttelsesgrad fordi det er liten sannsynlighet for at 
arealpotensialet i planen ikke blir utnyttet, og det er heller ikke et område som ønskes 
utviklet tett, så det vil ikke få spesielt negative konsekvenser om ikke hele 
utnyttelsespotensialet blir realisert. Rådmannen mener det er mest hensiktsmessig å 
videreføre beregningsmåten for utnyttelse fra områdeplanen, og er trygg på at 
utearealkravene blir innfridd fordi planforslaget har tydelige utearealkrav og illustrasjonene 
viser at utearealkravene kan oppfylles. Parkeringskjeller kunne frigitt mer arealer på 
terreng til andre formål enn parkering, men forslaget er i tråd med overordnede føringer 
når det gjelder både utnyttelse og utearealkrav. Krav om parkeringskjeller er mer aktuelt i 
litt større prosjekter, og hvor arealene er knappe i forhold til utviklingen som er ønsket.   
 
Ivan Eriksen og Mailis Haugerud 
Det er lagt ved et rettsforlik som viser at eiendom med gårds og bruksnummer 3/2094 har 
rett til parkeringsplass på gårdstunet til Thorbjørnsrød gård. Eierne av eiendommen kan 
ikke se at parkeringsplassen deres er sikret i planen. 
 
Rådmannens kommentar 
Eiendom 3/2094 vil fortsatt ha rett til parkering innenfor planområdet selv om området 
omreguleres. Dersom forslagsstiller ønsker at denne retten skal bortfalle, må det gjøres en 
avtale med eierne. Dette er et privatrettslig forhold som ikke er en del av reguleringssaken.  
 
Miljørettet Helsevern for Moss, Rygge, Råde Vestby og Våler 
Miljørettet Helsevern ber om at det presiseres i bestemmelsene at alle boenheter skal ha 
tilstrekkelig uteareal med støynivåer som tilfredsstiller T-1442/16. For innendørs støy bør 
det fremgå at krav i NS8175, klasse C, skal være tilfredsstilt. Støykilder som vifter o.l. bør 
plasseres slik at de ikke er til sjenanse for boenhetene, NS 8175 skal følges. Leiligheter 
med balkong mot E6 bør ha ventilasjon med kjøling.  Støy i bygge- og anleggsperioden 
skal ikke overstige grenseverdiene i T1442/16. Naboer som blir utsatt for støy over 
grenseverdiene bør tilbys alternativt oppholdssted. Støyutsatte arealer på østsiden av 
bebyggelsen kan ikke medregnes uteoppholdsarealet. Det må redegjøres for hvordan 
privat uteoppholdsareal er tenkt løst. Lekeplassen ser ut til å være tilrettelagt for små barn, 
men kan med fordel planlegges for litt større barn. Det må presiseres i bestemmelsene at:  

·  At det skal avsettes minimum 30 m² utearealer per boenhet for privat og felles 
opphold og lek. 

·  Arealer smalere enn 5 meter medregnes ikke. 
·  Adkomst og arealer skal utformes universelt. 
·  Utearealer skal være skjermet mot trafikkfare, støy og luftforurensning. 

Miljørettet Helsevern stiller spørsmål om hvordan trygg skolevei er ivaretatt i planarbeidet, 
og påpeker at det er viktig å tilrettelegge for trafikksikker sykling. Det bør gjennomføres en 
risiko- og sårbarhetsanalyse, hvor bl.a. radonforekomster undersøkes.  
 
Rådmannens kommentar 
Støyutredningen viser at det kan oppnås tilfredsstillende støynivåer innendørs. 
Bestemmelser om støy i anleggsperioden er tatt med.  Rådmannen mener det er riktig at 
utformingskravene til nærlekeplassen har fokus på tilrettelegging for små barn fordi litt 
større barn gjerne kan ferdes mer fritt og benytte seg av arealer i nærområdet hvor det 
blant annet er krav om kvartalslekeplass. Tiltak for trygg skolevei har ikke vært en del av 
dette planarbeidet. De fleste gatene mellom planområdet og skolen har ikke fortau, men 
de er lokale boliggater med begrenset trafikk. I gater med mer trafikk er det opparbeidet 
fortau. Det er ikke tatt med bestemmelser om universell utforming fordi dette ivaretas av 
Byggteknisk forskrift (TEK17). Risiko- og sårbarhetsanalysen redegjør for radonforekomst. 
For de øvrige innspillene om støy og uteoppholdsarealer vises det til Rådmannens 



vurdering av planforslaget.  
 
Bemerkninger fra begrenset høring 
Forslagsstillers endringer av arealer avsatt til uteareal og lek ga behov for en begrenset 
høring. Det kom inn 2 bemerkninger.  
 
Liste med bemerkninger fra den begrensede høringen 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken             11.06.2020 
2. Viken fylkeskommune                               18.06.2020 

 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Fylkesmannen hadde ingen konkrete merknader til endringene av planforslaget.  
 
Viken fylkeskommune 
Fylkeskommunen motsetter seg ikke endringene av leke- og uteoppholdsarealene så 
lenge Moss kommune vurdere at forslaget tilfredsstiller kommunens krav, men anbefaler å 
opprettholde noe felles uteareal innenfor området som opprinnelig var avsatt. Det stilles 
spørsmål om det er foretatt noen støyvurdering av lekeplassens nye plassering. Og 
anbefales at det fremkommer av bestemmelsene at balkonger og terrasser ikke kan 
medregnes i utearealkravet.   
 
Rådmannens kommentar 
Støyutredningen viser at lekeplassen har tilfredsstillende støynivåer, og det er tatt med i 
bestemmelsene at støyutsatte arealer ikke medregnes for å oppfylle utearealkravet. For de 
øvrige merknadene om uteareal vises det til Rådmannens vurdering av planforslaget.  
 
Rådmannens vurdering av planforslaget 
 
Fordi planområdet er påvirket av veistøy fra E6 er det stilt en rekke konkrete krav for å få 
en tilfredsstillende støysituasjon 
På grunn av nærheten til E6 er planområdet utsatt for veistøy over anbefalte grenser i 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T1442). Bebyggelsen nærmest 
E6 vil bli liggende i gul støysone. Det er derfor stilt flere konkrete krav for å forbedre 
støysituasjonen. Uteoppholdsarealene skal ha støynivåer under anbefalte grenser for støy, 
og vil i hovedsak bli skjermet av bebyggelsen. Alle boenhetene skal være gjennomgående 
og ha en stille side. Og alle rom med støyfølsom bruk, som for eksempel soverom, stue og 
kjøkken, skal ha minimum ett åpningsbart vindu med støynivåer som ikke overstiger 
anbefalt grense for støy. Det er også stilt krav om at maksimum ett soverom kan ligge mot 
fasade med støynivåer over anbefalte grenser. I eventuelle boenheter med kun ett 
soverom, skal soverommet ligge mot stille side. For å sikre god inneluft uten behov for å 
åpne vinduer mot støyutsatt side, skal det være balansert mekanisk ventilasjon i alle 
boenheter der et eller flere rom til støyfølsom bruk har vindu mot støyutsatt side. For å 
oppnå støynivåer under anbefalte grenser i T1142 på fasaden og utearealene, åpnes det 
opp for å ta i bruk støyskjerm eller bruke tett rekkverk på takterrasse eller bakkeplan. 
Rådmannen mener kravene som er stilt til håndteringen av støy vil gi en akseptabel 
støysituasjon, men vil samtidig bemerke at på grunn av nærheten til E6, vil boligene bli 
mer utsatt for kontinuerlig støy enn de fleste andre boligområder i Moss.   



      

 
Figur 2 Støynivå på utearealer                                                               Figur 3 Støynivå på 
fasade 
I forbindelse med reguleringen av bebyggelsen i den tilliggende planen, som utgjør resten 
av arealene som er omfattet av områdeplanen, ble det konkludert i støyutredningen at 
støyvollen og støyskjermen som er regulert i områdeplanen ville hatt begrenset effekt. Og 
at tiltakene ville bli omfattende i høyde og utstrekning. Det ble i den saken konkludert med 
støysituasjonen kunne håndteres med lokale tiltak, og at områdereguleringens krav om 
støyskjermingstiltak mot E6 ikke skulle videreføres i detaljplanen. Som redegjort for over, 
mener Rådmannen at kravene om lokal skjerming som er stilt i denne planen gir en 
tilfredsstillende støysituasjon. Det bør derfor ikke stilles krav om opparbeiding av 
støyskjermingstiltak nærme E6 i denne planen heller.  



 
Planen legger føringer om en hensiktsmessig bebyggelsesstruktur, og forslagets høyder, 
utnyttelse og krav til utforming er tilpasset området 
Bebyggelsen foreslås plassert i hesteskoform, som vender ryggen til E6 i øst for å skjerme 
mot støy, sammen med et felt med hus mot lokalveien i vest, som til sammen danner et 
indre uterom mellom bebyggelsen. Mellom bebyggelsen går det en adkomstvei med inn-
/utkjøringer til samleveien i sør og nord. Rådmannen mener dette er en hensiktsmessig 
organisering av bebyggelsen for å håndtere støysituasjonen, som også bidrar til et definert 
og skjermet uterom, samt tilfredsstillende solforhold.  
 

         

     
Figur 4 Perspektiv sett fra sørøst, som viser full utnyttelse (55% BRA))            Figur 5 
situasjonsplan, viser utnyttelse på50% BRA i BKS1 og 45% BRA i BKS2.   
og maksimale byggehøyder (9 meter) 
 
Rådmannen mener boligtypene planen åpner opp for gir en god tilpasning til den 
eksisterende bebyggelsen i området, samt utviklingen den tilliggende reguleringsplanen 
legger til rette for. Bebyggelsen skal oppføres som konsentrert småhusbebyggelse, som 
vanligvis defineres som småhus som er sammenbygd i rekke eller kjede, men det 
foreligger ingen forskriftsfestet definisjon av konsentrert småhusbebyggelse, så det må 
fastsettes i den enkelte plan hva formålet kan innebefatte.  I denne planen åpnes det, i 



tillegg til småhus i rekke og kjede, også opp for frittstående eneboliger, så lenge de 
plasseres maksimum 5 meter fra hverandre.  Mot øst og sør er det vist småhus i kjede, 
mens det mot nord og vest er vist frittstående småhus, men Rådmannen gjør oppmerksom 
på at planen åpner opp for andre kombinasjoner av konsentrert småhusbebyggelse enn 
det som er vist i illustrasjonene. Mot sør og øst er man imidlertid ganske låst til typologien 
som er vist på grunn av kravene til håndteringen av støy fra E6. Ved å bygge småhus i 
kjede som fungerer som en skjerm mot støy fremfor for eksempel rekkehus, får man flere 
fasader med vinduer som har støynivåer under anbefalte grenseverdier, og dermed flere 
rom med tilfredsstillende støynivåer på fasaden. Dette er også løsningen som er valgt i 
tilliggende plan mot nord. I tilliggende reguleringsplan er det også regulert konsentrert 
småhusbebyggelse, og området ellers preges for det meste av frittliggende eneboliger, slik 
at hustypene denne planen åpner opp for er tilpasset bebyggelsen ellers i området. Det er 
også stilt krav om at utformingen på bebyggelsen skal ha et moderne uttrykk og tilpasses 
omkringliggende bebyggelse. 
 
Høydebegrensningene og utnyttelsen er i tråd med områdeplanen, bortsett fra at det 
åpnes opp for at gesimshøyden kan være like høy som mønehøyden. Husene kan 
oppføres i maksimalt 2 etasjer, med gesims og mønehøyde på inntil 9 meter. 
Gesimshøyden er satt lik som mønehøyden for å muliggjøre pulttak eller flatt tak, men 
Rådmannen bemerker at byggehøyden også sannsynligvis muliggjør å etablere en 
mesanin på inntil 1/5 av den underliggende etasjens bruksareal. Områdeplanen åpner opp 
for underetasje i tillegg til 2 etasjer, men det åpnes ikke opp for underetasje i denne planen 
fordi det eksisterende terrenget ikke legger til rette for det. Utnytelsen er satt til 55% 
bruksareal, som er 5% høyere enn hva områdeplanen tillater, men i områdeplanen var ikke 
veg satt av som eget formål i feltet, slik at antall kvadratmeter som faktisk kan bygges 
innenfor feltet vil være innenfor utnyttelsen områdeplanen åpner opp for. Figur 5 og 6 viser 
skisseprosjektet som forslagsstiller foreløpig planlegger å realisere. Rådmannen gjør 
oppmerksom på at disse tegningene ikke viser full utnyttelse eller byggehøydene planen 
faktisk åpner opp for, men full utnyttelse og maksimale byggehøyder er vist i figur 4.  
 

.  

 
Figur 6 Perspektiv og fasadetegninger av enebolig i kjede, skisseprosjekt som viser 
byggehøyder på omtrent 6.6 meter 
Kravene til uteoppholdsarealer er i tråd med kommuneplanen for Moss 
Kravene til uteoppholdsarealer er i tråd med bestemmelsene om leke- og 
uteoppholdsarealer i kommuneplanen for Moss. Det skal etableres minimum 30 m² 
uteareal per boenhet. Det kan kun regnes med arealer på terreng og eventuell terrasse 



som er inntil 0,5 meter over terreng, som har støynivåer under anbefalte grenser. 
Eventuelle utearealer på balkong eller tak av carport kommer i tillegg. Bebyggelsen vil 
skjerme utearealene for støy, og samtidig bidra til en romlig definering av utearealene. 
Nærlekeplassen på 100 m², som er avsatt med eget formål nordvest i planområdet, blir 
liggende inntil lekeplassen som er regulert i den tilliggende planen, og kan få en god 
sammenheng med lekearealene der. Plasseringen vil også gi gode solforhold. Det er stilt 
minimumskrav til utformingen av lekeplassen om at det skal etableres sandkasse, 
huskestativ, et valgfritt lekeapparat og en benk. Rådmannen er positiv til at forslaget 
oppfyller kommunens krav til utearealer, og mener dette vil bidra til gode utearealer for 
både barn og voksne.  
  
Kravene til antall bilparkeringsplasser i områdereguleringen er redusert fra 2 per boenhet 
til maksimum 1.5 per boenhet 
Parkeringskravene fra områdeplanen er endret fra 2 bilparkeringsplasser per boenhet til 
minimum 1 plass per boenhet og maksimum 1.5 plass per boenhet. Rådmannen mener 
den foreslåtte reduksjonen av antall parkeringsplasser for bil er hensiktsmessig fordi det 
kan bidra til målet om at flere skal ta i bruk andre transportformer enn bil.  Rådmannen 
mener likevel det er riktig med et minimumskrav til parkering fordi det er sannsynlig at en 
del vil benytte seg av bil som transportmiddel på grunn av områdets noe usentrale 
beliggenhet og dårlige kollektivdekning. Dersom man ikke planlegger hvor parkeringen 
skal skje vil man trolig oppleve utfordringer med gateparkering. Reduksjonen av antall 
mulige parkeringsplasser med bil ble avtalt med fagkyndig før planforslaget ble 
førstegangsbehandlet. I etterkant har forslagsstiller spilt inn at de ikke ønsker å redusere 
parkeringskravet for bil likevel, blant annet fordi forslagstiller mener det vil være 
vanskeligere å få solgt boligene uten mulighet for 2 bilparkeringsplasser. Rådmannen 
mener reduksjonen av antall parkeringsplasser for bil bør opprettholdes fordi det kan bidra 
til at boligområdet i mindre grad blir bilbasert, og i tillegg vil det frigjøre arealer til andre 
formål enn parkering.    
 
Rekkefølgebestemmelsene fra områdeplanen om etablering av kvartalslekeplass K1 og 
Vansjøstien er videreført i dette forslaget 
I områdeplanen er det stilt krav om at Vansjøstien, i strandsonen fra eksisterende turvei til 
E6, og kvartalslekeplass K1 skal være etablert før det kan gis brukstillatelse for bolig 
nummer 50. Selv om det ikke skal bygges 50 boliger i dette prosjektet, bør kravet likevel 
være med fordi rekkefølgebestemmelsen i områdereguleringen også gjelder for dette 
planområdet. Det er den samlede utbyggingen innenfor områdeplanens avgrensning som 
er ment å fanges opp av bestemmelsen.  
 
Planforslaget har rekkefølgebestemmelser om opparbeiding av vei og etablering vann- og 
avløpsanlegg 
Før det kan gis igangsettingstillatelse til byggearbeider skal pumpestasjon for avløp, 
hovedledningsnett med tilstrekkelig kapasitet og vei og veiteknisk infrastruktur være 
godkjent og tatt i bruk.  
 
Grunnforholdene skal utredes i byggesaken 
Hvordan prosjektet kan påvirke områdestabiliteten er ikke utredet i planarbeidet. 
Områdestabiliteten må derfor utredes i byggesaken. Det er stilt rekkefølgekrav om at det 
skal sendes inn geoteknisk utredning/vurdering av områdestabilitet før det kan gis 
rammetillatelse.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Planen har ingen kjente økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Miljø og klimakonsekvenser 
Området har en noe usentral beliggenhet, og det går ikke kollektivtrafikk i nærheten. Dette 
vil kunne gi et bilbasert boligområde, som vil ha negative miljøkonsekvenser. 
 



Naturmangfoldloven 
Etter Rådmannens vurdering vil ikke planforslaget medføre at forvaltningsmålene i 
naturmangfoldloven §§ 4 og 5 fravikes. Det et er ikke påvist at planen vil påvirke 
naturmangfold. Det er foretatt søk i naturbase og kommunens andre tilgjengelige 
databaser hvor det innenfor planområdet ikke er registrert hverken naturmangfold eller 
fremmede arter som kan påvirke naturmangfold. I forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet vurderes det at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, jf. § 8.  
Fordi det ikke er påvist at planen vil påvirke naturmangfoldet er det ikke gjort vurderinger 
av miljøprinsippene i §§ 9-12. 
 
Folkehelsekonsekvenser 
Støyen som området er utsatt for kan gi negative konsekvenser for folkehelsen. Selv om 
kravene som er stilt til håndtering av støy vurderes som tilfredsstillende, vil nærheten til E6 
medføre at boligområdet vil være mer utsatt for støy enn de fleste andre boligområdene i 
Moss, noe som innebærer at det ikke kan utelukkes at støysituasjonen kan gi negative 
konsekvenser for folkehelsen.  
 
Nærhetene til Vansjø og den relativt gode tilgangen på turområder i nærområdet kan være 
positivt for folkehelsen.  
 
Konklusjon 
Planforslaget følger for det meste opp kommunens overordnede føringer, og realiseringen 
av forslaget vil bidra til en ønsket utvikling i området.  Planen legger til rette for bygging av 
omtrent 15 boliger i småhusbebyggelse, som er tilpasset området. Bestemmelsene har 
krav som gir tilfredsstillende håndtering av veistøyen fra E6. Utnyttelsen og maksimale 
byggehøyder er i tråd med områdeplanen, bortsett fra at det åpnes opp for at 
gesimshøyden kan være like høy som mønehøyden. Bestemmelsene om 
uteoppholdsarealer er i tråd med kravene til leke- og uteoppholdsarealer i 
kommuneplanen. Og rekkefølgekravene fra områdeplanen om opparbeiding 
kvartalslekeplass K1 og Vansjøstien, i strandsonen fra eksisterende turvei til E6, er 
videreført i planforslaget. Redusering av antallet mulige bilpareringsplasser kan bidra til 
mindre bilkjøring. Rådmannen anbefaler å vedta planforslaget. 
 
 
 
 
 

 
Kommunestyret 17.09.2020: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
Innstillingen fra plan, bygg og teknisk ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyret- 101/20: 
Planforslaget bestående av planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert 
25.05.2020 vedtas.  

 
Plan, bygg og teknisk 01.09.2020: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Plan, bygg og teknisk- 090/20: 



Planforslaget bestående av planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert 
25.05.2020 vedtas.  

 
 
Torunn Årset kommunalsjef 
Moss 13.08.2020 
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