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Moss kommune - innspill til varslet oppstart av detaljregulering for Bråtengata 64-
66 
 
Vi viser til deres oversendelse datert 20.12.17 med varslet oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Bråtengata 64-66 på Jeløya i Moss kommune. 
 
Det fremgår av varselet at planområdet omfatter et eldre industribygg, et lagerbygg (Fretex) 
og en enebolig. Planområdet ligger i en sentral sjønær sydvestvendt helling i et etablert 
boligstrøk. Plangrepet innebærer å transformere næringsbebyggelsen til boligbebyggelse i 
form av blokkbebyggelse. Det legges opp til blokkbebyggelse i opptil fem etasjer i tillegg til en 
delvis nedsenket underetasje. Bebyggelsen vil formes som lamellblokker som plasseres i 
nord-sydlig retning over en nedgravd parkeringskjeller. De øverste etasjene vil være 
inntrukket for å redusere virkningene for omkringliggende bebyggelse. En viktig del av 
planarbeidet vil være å utrede tiltakets høydevirkning og tilpasning til omgivelsene. 
 
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og 
skal se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i 
høringsprosessen er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i planleggingen. 
Kommunen har ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og 
planprosess oppfylles i planarbeidet. 
 
Kommunene skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør 
derfor fremgå i planbeskrivelsen. 
 
Vårt innspill er delt i to, hvor første del er konkrete innspill, vurderinger og råd tilknyttet det 
varslede planarbeidet. Del to viser til generelle tema og føringer som er viktige for 
planarbeidet. 
 
Innspill 
Ved å utnytte arealene innenfor de utbygde områdene mer effektivt, kan vi bidra til mindre 
belastninger på både det lokale og globale miljøet. En tettere by vil gi relativt mindre 
transport og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Dessuten vil naturen rundt byene 
kunne holdes fri for bebyggelse og tjene som rekreasjonsareal. Tilsvarende gjelder 
jordbruksområdene, som er under sterkt press. Jordvernmålet og utviklingen i fylket, tilsier at 
forbruket av dyrket mark nå må reduseres til et minimum. Da må resterende areal utnyttes 
godt. Vi forventer at det legges vekt på å få til en høy utnyttelse av arealene, i samsvar med 
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nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 
Utbyggingen må gjennomføres slik at ny bebyggelse blir et positivt bidrag til området. Det er 
også viktig at det sikres en god fasade mot sjøen. Dette er for mange inngangsporten til Moss 
og et estetisk bybilde sett fra sjøen bør søkes ivaretatt. Planforslaget bør inneholde 
illustrasjoner som viser hvordan bebyggelsen vil kunne se ut fra sjøen. 
 
Det er også viktig å planlegge for god bokvalitet med tanke på leke-/utearealer og støy. Det 
bør arbeides for å etablere åpne overvannsløsninger og grønne elementer som positive 
bidrag til uteområdene. 
 
Generelle tema 
De nasjonale forventningene til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 
12.06.15. Her samles mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at kommunene 
legger særlig vekt på i planleggingen. 
 
Vår region har høybefolkningsvekst. Denne veksten må håndteres på en måte som gjør at 
man samtidig bidrar til å nå viktige nasjonale mål for klima, areal- og transport. 
Jordvernmålet og utviklingen i fylket, tilsier at forbruket av dyrket mark må reduseres til et 
minimum. Fortetting og transformasjon er løsningen for en bærekraftig arealforvaltning, og 
for å nå målene om at vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. 
Fortettingen må også skje med kvalitet slik at man skaper trygge og helsefremmende bo- og 
oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning. 
 
Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og 
regionale planer samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved offentlig ettersyn ha en 
planbeskrivelse.  
 
Følgende statlige planretningslinjer/-bestemmelser ser ut til å være relevante føringer for 
planarbeidet: 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(2011). 
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009). 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1995). 
 
Følgende generelle temaer vurderes også som viktige i det aktuelle planområdet: 
 
 Barn og unge, medvirkning og levekår. Se temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 og RPR-

Barn og unge. Det skal etter plan- og bygningsloven være en særskilt ordning i hver 
kommune som sikrer at barn og unges interesser ivaretas. Det må belyses i saken 
hvordan barn og unges interesser er ivaretatt. Opparbeidelse av lekearealer samtidig 
med boligene bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Planleggingen skal sikre gode 
levekår og trygge bomiljøer. Ny lov legger opp til at planer skal fremme helse og trivsel og 
forebygge sosiale forskjeller og kriminalitet. Vi viser også til § 5-1 om medvirkning og 
tilrettelegging for grupper og interesser som ikke selv er i stand til å delta direkte i 
planprosessen. 

 Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Vi viser til 
"Estetikk i plan- og byggesaker" (T-1179). Det må være fokus på 
reguleringsbestemmelsene og de fysiske rammer som settes for tiltak i planen. 

 Universell utforming. Vi viser til " Regjeringens handlingsplan for universell 



utforming" (2005-2009). Alle områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle 
grupper. Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming. 

 Blå-grønn struktur. Viser til DN-håndbok 23 ”Grønn by …arealplanlegging og 
grønnstruktur”, MDs veileder T-1267 ”Fortetting med kvalitet” og Framtidens byers 
veiledning om Blågrønn faktor. Det er viktig med både bevaring og etablering av ny blå-
grønn struktur. Vann og grønnstruktur har betydning for det lokale miljøet som 
trivselsskapende element. Det har også en viktig verdi for lek, stedsindentitet, 
naturmangfold, landskap og klimatilpasning.  

 Naturmangfold. Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige 
bestemmelser om bærekraftig bruk. Bestemmelsene i kapittel II skal samordne 
forvaltningen ved å gi felles mål og prinsipper. §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vi minner om at vurderingene som 
gjøres skal fremgå, jf. § 7. Eksisterende kunnskap om området må framskaffes og det må 
vurderes om det er behov for ytterligere undersøkelser. 

 Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Områder må vurderes med hensyn på sikkerhet, 
for eksempel overvann, havnivåstigning, stormflo, grunnforhold, radon, fare for ulykker 
eller annen fare. Det er viktig å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse miljø og 
viktig infrastruktur samt sikre materielle verdier. Det er krav om risiko- og 
sårbarhetsanalyser ved utarbeidelse av planer for utbygging, jf. plan- og bygningsloven § 
4-3. 
Vurdering av grunnforhold og områdestabilitet er viktig, jf. TEK 10 § 7-3 med veiledning. 
Vi viser også til NVEs retningslinjer og veiledere om tematikken, blant annet 2/2011 
Flom- og skredfare i arealplaner og 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
Håndtering av overvann, flommer og havnivåstigning blir stadig mer aktuelt. Vi anbefaler 
nettsiden www.klimatilpasning.no og DSBs veileder Klimahjelperen. 

 Støy. Vi viser til retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging og 
tilhørende veileder TA-2115. Støyforholdene skal være utredet ved regulering av området, 
jf. retningslinjens punkt 3.1. Retningslinjen angir maksimale støygrenser, men vi vil peke 
på at også støyeksponering under disse verdier kan påvirke helse og trivsel. I støyutsatte 
områder må det stilles konkrete krav til avbøtende tiltak, bebyggelse og uteområder. 

 Luftkvalitet. Vi viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-
1520. Vi viser også til forurensningsforskriften kapittel 7 som fastsetter luftkvalitetskrav. 
Det må også ses på samspilleffekter mellom støy- og luftforurensning, da dette kan øke 
plagen/helserisikoen. 

 Grunnforurensning. Det må vurderes om det er behov for å undersøke om det foreligger 
forurensning i grunnen. Vi viser til forurensingsforskriftens kapittel 2 om opprydding i 
forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Miljødirektoratets veiledere til forskriften 
(TA- 2912 og TA-2913). Forurenset grunn skal registreres i databasen ”Grunnforurensing” 
i samsvar med Miljødirektoratet veileder om dette (TA-2671).  

 Klimagassutslipp og energi. Det skal tas klimahensyn gjennom gode løsninger for 
energiforsyning, arealbruk og transport. Kommunene skal ta klimahensyn i all relevant 
planlegging. Arealplanleggingen skal legge til rette for kollektive løsninger og lokalisering 
som bidrar til redusert behov for bruk av privatbil. SPR for klima- og energiplanlegging 
fastlegger nærmere krav til hvordan klimahensyn skal tas med i planleggingen.SPR for 
samordnet bolig- areal- og transportplanlegging gir føringer for hvordan arealbruken skal 
bidra til at man når de nasjonale klimamålene. 

 Kartfremstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart utarbeides 
i tråd med regelverket. Vi viser til departementets veiledning til forskrift om kart, 
stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. 

 
Vi anbefaler nettsidene www.planlegging.no og www.miljøkommune.no. 
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Vi vil komme nærmere tilbake til saken når planen foreligger til offentlig ettersyn, og vurdere 
om de nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Aase Richter e.f. Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver seniorrådgiver 
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