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Planinitiativ Verket nord Bk3A-B, B3C, B4A-B  og B5 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Det anbefales ikke å varsle oppstart av reguleringsplanen på bakgrunn av innsendt 
planinitiativ. Det anbefales å dele opp området i flere mindre detaljplaner. 

  

 
 
Bakgrunn for saken: 

Område: nordre del av Verket, feltene Bk3A og B, B3C, B4A og B, B5 

Tiltak: Tilrettelegging for bolig og kombinert bebyggelse 

Plangrunnlag: Kommunedelplan for sentrum av 15.06.2015 og områdereguleringsplan for 
Verket, av 14.12.2015 

Forslagsstiller/konsulent: Asplan Viak AS 

Tiltakshaver/utbygger: Höegh eiendom AS v/Verket Moss BK 3B AS 

  

Kommunen har mottatt planinitiativ for detaljreguleringsplan for Verket nord. Planinitiativet 
omfatter et stort område på anslagsvis 90 dekar byggeområder i tillegg til noe sjøarealer. I 
følge områdeplanen er det potensiale for omkring 1000 boliger i tillegg til andre formål. Saken 
legges derfor fram for politisk behandling. 

  

Krav om planinitiativ er hjemlet i Forskrift om behandling av private forslag 
til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, av 8. desember 2017. 

Behandlingen skal avklare om det kan settes i gang arbeid med reguleringsplan. Ved positiv 
beslutning kan det varsles oppstart av planarbeidet og settes i gang regulering. Ved negativ 
beslutning kan det ikke varsles oppstart av planarbeid, men utbygger kan kreve å få saken lagt 
fram for kommunestyret for vurdering, jf. pbl § 12-11. 

  

Sammendrag 

Kommunen har mottatt planinitiativ for resten av Verketområdet. Hensikten er å legge til rette 
for utbygging i tråd med områdeplanen. Kommunens vurdering er at planområdet er for stort 



og omfattende med for mange ulike problemstillinger, og utbyggingen vil gå over mange år. 
Dette er ikke i tråd med lovens hensikt om at detaljplaner skal være for mindre og konkrete 
byggeprosjekter. Det stilles spørsmål ved om det vil være mulig å få til en hensiktsmessig og 
effektiv planprosess. Det anbefales at planinitiativet stoppes og at området deles i flere mindre 
detaljplaner. 

  

Stiplet linje viser planavgrensingen. 

  

  

Redegjørelse for saken: 
  

Formålet med reguleringsplanen 

Hensikten med planen er å legge til rette for videre utvikling av Verketområdet. Av 
planinitiativet går det fram at reguleringsplanen skal ivareta føringene fra 
områdereguleringsplanen vedrørende badeplasser, grøntområder, kyststi, samt boligområder 
og kombinerte byggeområder for næring og service. Den søndre delen av Verket er allerede 
delvis bygd ut med boliger, kontorer, spisesteder og småservice. Flere områder er under 
utbygging nå, og områdene Bk2b og 2c er under regulering. Utbygger ønsker å benytte 
planprosessen til å avklare formål og formålsfordeling, samt avgrense utfylling i sjø. 

  

Planområdet 

Foreslått planområde omfatter resten av arealene innenfor områdereguleringsplanen, og 
strekker seg fra det som allerede er utbygd eller under planlegging sør på Verketområdet og 
nordover til grensen mot skogsområdene rundt Røysåsen sør for Molbekktjernet. 

  

Plangrunnlaget 



Planinitiativet redegjør for hvilke overordna planer og statlige og fylkeskommunale føringer 
som berører området. Planområdet omfattes av kommuneplanen fra 2021 som legger en del 
føringer for nye reguleringsplaner. Området omfattes av kommunedelplan for sentrum og 
områdereguleringsplan for Verket, begge fra 2015. Områdeplanen legger rammer for 
etterfølgende detaljreguleringsplaner, og er også konsekvensutredet. I områdeplanen er 
feltene Bk3A og Bk3B avsatt til kombinert bebyggelse ( bl.a. industri, lager, kontor, 
tjenesteyting, kultur, undervisning, bolig, idrett, barnehage) mens resten av området er rene 
boligområder. Langs Mossesundet har områdeplanen avsatt to områder, begge på ca. 6 dekar, 
for utfylling i sjø for å skape nye byggeområder. Midt mellom disse ligger en av 
ålegrasforekomstene. 

  

Tabellen under er fra områdeplanen og viser potensiale for opp mot 115 000 kvm bolig, som 
kan bli mer enn 1000 boliger i feltene Bk3-B5, avhengig av hvor mye som benyttes til andre 
byggeformål. Utnyttelsesgrad er fra 70% til 350% for de forskjellig feltene. 

  

  

  

  

Virkninger på omgivelsene 

Av planinitiativet går det fram at barnehage- og skolekapasitet skal utredes i 
detaljreguleringsplanen. Det skal gjennomføres en vurdering av kapasiteten i rundkjøringen 
på Tigerplassen. Bygging i 20 meterssonen fra dagens jernbane krever egen godkjennelse fra 
Banenor dersom utbyggingen skal skje før jernbanen er nedlagt. Det skal reguleres inn 
sammenhengende adkomst langs sjøen. 

  

Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet 

I forbindelse med områdereguleringsplanen ble det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse. 
For detaljreguleringen er foreløpig følgende tema funnet relevante å utrede: flom/springflo, 
overvann, områdestabilitet, forurensning, tilgjengelighet for nødetatene og nyttetrafikk. 

  

Vurdering av forskrift om konsekvensutredning 



Områdereguleringsplanen ble konsekvensutredet, og forslagsstiller anser derfor 
utredningsplikten for oppfylt. Det kreves ikke konsekvensutredning i reguleringsplaner hvor 
tiltaket/planen følger opp overordnet plan, og hvor overordnet plan er konsekvensutredet. 

  

Sentrale tema og utredninger i planarbeidet 

Av planinitiativet går det fram at man anser det som nødvendig å gjøre en utdypende eller ny 
vurdering av følgende tema: ålegras og vernehensyn, grøntstruktur, riving eller ny bruk av 
hallene, forholdet til vernet bebyggelse langs Verksgata, kyststi, bydelsstrand, sjøfront og 
utfylling, siktlinjer og kontakt med sjøen, støy, vannmiljø, trafikkvurdering vedrørende 
Tigerplassenkrysset, energiløsninger, risiko- og sårbarhetsanalyse, virkninger av 
klimaendringer, folkehelse, barn og unges oppvekstvilkår, avslutning av kulturaksen og nye 
byrom, formål og formålsfordeling, detaljeringsgrad. 

  

Prosess, samarbeid, medvirkning 

Jfr. planinitiativet vil det i forbindelse med planoppstart bli utarbeidet plan for dialog med Moss 
kommune og andre berørte parter. Planarbeidet vil følge plan- og bygningslovens krav til 
samarbeid og medvirkning, og det vil bli vurdert om det er behov for ytterligere informasjon og 
medvirkning utover lovens krav, for eksempel åpne møter. 

  

  

Vurderinger: 

Nye forutsetninger 

Etter at planinitiativet ble mottatt har kommunestyret vedtatt reguleringsplanen for ny 
bruforbindelse mellom Verket og sentrum. Forbindelsen reguleres til kollektivtrase, samt sykkel 
og gange. Formannskapet har også fattet et prinsippvedtak i forhold til Tigerplassen og 
finansieringsmodell. Begge vedtakene berører planområdet i større eller mindre grad. 

  

Planinitiativet 

Planområdet omfatter resten av arealene innenfor områdereguleringsplanen for Verket, og er 
planlagt ferdig utbygd rundt 2040, avhengig av markedet. Planen får dermed en lang 
tidshorisont. Svært høy utnytting på de kombinerte områdene Bk3A og Bk3B (opp til 350% 
BRA) tilsier en detaljert og godt gjennomarbeidet reguleringsplan. Jo høyere utnytting, jo større 
krav stilles til plangrunnlaget for at byggesaksbehandlingen skal kunne fungere godt. 
Planinitiativet er forholdsvis overordna i formen og sier ikke så mye om hva man tenker om 
antall/kvadratmeter boliger og andre formål utover det som er regulert i områdeplanen. Dette 
ønsker utbygger å lande i løpet av planprosessen. I tillegg kommer svært mange ulike 
problemstillinger opp, hvor særlig temaer som utfylling i sjø, håndtering av ålegras, føringer for 
badeplass, sjøpromenade/kyststi, hensyn til arbeiderboligene på Verket, mulig transformasjon 
av hallene, håndtering av tunnelutløp med beredskapsplass, overganger mellom bymessig 
strøk og rene boligområder og rekkefølgekrav knytta til Tigerplassen er sentrale 
problemstillinger. Dette blir krevende å skulle håndtere i en og samme detaljplan. 

  

Hensikten med detaljreguleringsnivået 

Plan- og bygningsloven legger opp til at detaljreguleringsplaner skal brukes i mindre og 
konkrete utbyggingsprosjekter. Det legges vekt på at planer ikke skal være for gamle, og 



de  har i utgangspunktet fått 10 års varighet. Deretter må planen vurderes på nytt for fortsatt å 
ha rettsvirkning: 

  

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan: Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet 
med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest ti år etter at 
planen er vedtatt, skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye utbyggingsområder 
etter planen, påse at planen i nødvendig grad er oppdatert. Tiltakshaver er ansvarlig for å 
skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon for kommunens vurdering. 

  

Av lovkommentaren går det fram at kommunen skal ha avklart spørsmålet om 10 år gamle 
planer i nødvendig grad er oppdatert før det kan gis byggetillatelse. Det skal vurderes om 
planen fortsatt er egnet for å ivareta aktuelle utfordringer og utviklingstrekk i tråd med 
kommunens og samfunnets mål og strategier, slik at man unngår å bygge etter planer som 
ikke er oppdatert. Som lovkommentaren påpeker er hensikten med 10-årsregelen at 
detaljreguleringsplanene skal omfatte mindre og konkrete utbyggingsprosjekter. 

  

Vår vurdering er at planinitiativet legger opp til en detaljreguleringsplan som omfatter for store 
arealer/utbyggingspotensial med for lang tidshorisont og med for mange problemstillinger, og 
planinitiativet er ikke konkret nok. Det er dermed ikke i tråd med hensikten for dette plannivået 
slik lovgiver har ment. Med tanke på klimaendringer og endrede forutsetninger for måten å 
bygge på, som sannsynligvis vil komme i åra framover, vil det være særlig uheldig å planlegge 
med for lange tidshorisonter nå. 

  

Kommunen har forståelse for at utbygger har behov for oversikt over videre framdrift og 
løsninger for teknisk infrastruktur, og kontinuitet i utbyggingen. Vi mener dette kan løses 
gjennom mindre detaljplaner. Her har man en vedtatt en områdeplan som legger de store 
linjene, og behovet i den videre planleggingen er å legge til rette for konkrete og gode 
detaljløsninger med påfølgende oversiktlige byggesaker. 

  

Effektiv og oversiktlig planprosess 

Moss kommune er i rivende utvikling, og det er mange og store reguleringsplaner under arbeid. 
En reguleringsplanprosess krever mye ressurser både fra den private aktøren og fra 
kommunen. Det er viktig og riktig at kommunen jobber på en effektiv og ressurssparende måte, 
noe som betyr at vi bør legge opp til rasjonelle planprosesser som det er mulig å komme i havn 
med. Vi må ikke gape over for mye på en gang. 

  

Dersom man regulerer dette store området i èn detaljplan og deretter starter utbyggingen, vil 
det i ettertid være vanskelig for kommunen å kunne stanse eller endre planen dersom det 
skulle bli behov for det, fordi man vil kunne komme i erstatningsansvar i forhold til investeringer 
utbygger har gjort i infrastruktur med mer. 

  

Utbyggingsavtale 

I utbyggingsavtalen knytta til områdereguleringsplanen er det forutsatt at det skal inngås 
separate utbyggingsavtaler for de videre detaljreguleringsplanene som vil komme i området. 
Disse skal bygge videre på prinsippene i avtalen knytta til områdeplanen. Her skal bl.a. 
forholdet til krysset på Tigerplassen avklares nærmere. Formannskapets prinsippsak i forhold 



til ordning for finansiering av Tigerplassen (vedtak i formannskapet 15. mars 2022) vil bli lagt 
til grunn. 

  

Anbefaling 

Med henvisning til ovenstående argumenter anbefales det å dele området i flere mindre 
detaljplaner. 

  

  

Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan 

I utbyggingsavtalen knytta til områdereguleringsplanen, går det fram at kommunen og 
utbygger skal dele på kostnadene til opparbeiding av gang- og sykkelvei i den gamle 
jernbanetraseen etter nærmere avtale. Det er ikke beregna hva dette vil koste. All annen 
infrastruktur som er nødvendig for utbyggingen bekostes av utbygger. Kommunen overtar 
deretter ansvaret for drift og vedlikehold av veier, vann- og avløpsledninger på vanlig måte.  
  

 
Oppsummering/konklusjon: 
Kort oppsummert vil ikke kommunedirektøren anbefale å starte reguleringsplanarbeidet på 
bakgrunn av planinitiativet. Planområdet er stort, og omfatter svært mange og ulike 
problemstillinger som krever tilstrekkelig fokus. Det vil være mer hensiktsmessig å dele 
området i 3-4 detaljplaner. Vi mener også at dette vil være mer i tråd lovgivers hensikt for dette 
plannivået. 

  

  

 
 
 
Torunn Årset 
Moss 11.05.2022 

 
 

 
Andre dokumenter i saken: 
11.04.2022 Møtereferat fra 29. mars 2022 
22.12.2021 Anmodning om oppstartsmøte - detaljregulering Verket nord, Moss 

 
 


