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Sluttbehandling -  for Kulpeveien 40 - detaljregulering felt BAH1 og del av felt 
BAH 2 
 
 
Innstilling fra Plan, bygg og teknisk - 21.06.2021 - 115/21 
Forslag til detaljreguleringsplan for del av Sjøhagen brygge, felt BAH1 og BAH2 – som vist 
på plankart sist revidert 28.5.2021 og i bestemmelser sist revidert 7.6.2021 vedtas med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Det foreligger innsigelse fra Viken fylkeskommune, og vedtaket er ikke rettskraftig før 
innsigelsen er frafalt.  

 
Rådmannens forslag til innstilling 
Forslag til detaljreguleringsplan for del av Sjøhagen brygge, felt BAH1 og BAH2 – som vist 
på plankart sist revidert 28.5.2021 og i bestemmelser sist revidert 7.6.2021 vedtas med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Det foreligger innsigelse fra Viken fylkeskommune, og vedtaket er ikke rettskraftig før 
innsigelsen er frafalt.  

 
Formannskapet- 075/21: 
Forslag til detaljreguleringsplan for del av Sjøhagen brygge, felt BAH1 og BAH2 – som vist 
på plankart sist revidert 28.5.2021 og i bestemmelser sist revidert 7.6.2021 vedtas med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
Protokolltilførsel fra Eirik Tveiten (Rødt): 
Rødt har under hele behandlingen av denne saken vært tydelig på at vi er svært skeptiske 
til en slik massiv utbygging i strandsonen, selv om det også gir positive konsekvenser i 
form av rensing og opprydding etter tidligere industri. Det er mulig å rense opp i 
strandsonen vår, uten at dette betyr boligbygging og betydelig privatisering av 
strandsonen. Rødt mener at kommunen for fremtiden bør være vesentlig mer 
tilbakeholden med å innvilge dispensasjoner fra 100-meters sonen, også i områder der det 
tidligere har ligget industri. 
 

 
Plan, bygg og teknisk- 115/21: 



Forslag til detaljreguleringsplan for del av Sjøhagen brygge, felt BAH1 og BAH2 – som vist 
på plankart sist revidert 28.5.2021 og i bestemmelser sist revidert 7.6.2021 vedtas med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Det foreligger innsigelse fra Viken fylkeskommune, og vedtaket er ikke rettskraftig før 
innsigelsen er frafalt.  

 
 
Sammendrag:  
Saken gjelder sluttbehandling av planforslaget for Sjøhagen brygge 2.  
 
Planforslaget gjelder omregulering fra industriområde til boligbebyggelse med et mindre 
innslag av næring (500m2BRA) i delfelt BAH1. Forslaget gir mulighet til å oppføre en L-
formet blokk i inntil tre og fire etasjer i felt BAH1 og en atriumsblokk med tre til fem etasjer i 
BAH2, med et åpent torg mellom. Utnyttelsen er angitt til 1350m² bebygd areal (BYA) i 
BAH1 og 2150m² BYA i BAH2 som tilsvarer henholdsvis 260% bruksareal (BRA) og 240% 
BRA i BAH2. Dette gir rom for 38 leiligheter i BAH1 og anslagsvis 70 leiligheter i BAH2. 
Planforslaget regulerer også offentlig turvei på brygge langs sjøen, torg, småbåthavn, 
lekeplasser og kvartalslekeplass.   
 
Saken ble førstegangsbehandlet i PBT-utvalget den 25.1.2021. I høringsforslaget var det 
foreslått rammer som tillot 3-6 etasjer og utnyttelse tilsvarende 280% i delfelt BAH2, og 
saken ble vedtatt med forutsetning om å redusere etasjetall. Det ble i tillegg vedtatt en 
justering av et rekkefølgekrav om sikker skolevei (fra kan til skal) og at gangbredde på 
turdrag skulle utvides. Forslaget var på høring mellom 15.2.21 - 29-3-21. Det ble 
gjennomført digital spørreundersøkelse på Nøkkeland skole (ungdomstrinnet) i perioden 
25.5.21 – 2.6.21. 112 respondenter besvarte undersøkelsen.  
 
Det kom 17 innspill til saken, samt faglig rådgivning fra Moss kommune VVA og 
miljøavdelingen. Viken fylkeskommune fremmet innsigelse til foreslåtte rekkefølgekrav om 
kryssløsning Kulpeveien/Osloveien og sikker skolevei. Moss kommune har anmodet om at 
innsigelsen frafalles, men har ikke mottatt endelig aksept for dette fra Viken 
fylkeskommune. Kommunedirektøren fremmer likevel saken for sluttbehandling, da vi 
mener det finnes saklig grunn til å forvente at innsigelsen frafalles. Dersom innsigelsen 
mot formodning ikke frafalles vil saken fremmes for sluttbehandling på nytt med eventuelle 
nødvendige justeringer. Dette omtales mer utfyllende i et eget avsnitt nedenfor. 
 
Administrasjonen og forslagsstiller har hatt god dialog og prosjektet som fremlegges for 
sluttbehandling er bearbeidet både i høyde, utnyttelse og utforming. Planens rammer gir 
nå rom for bebyggelse i tre og fire etasjer, med mulighet for inntil fem etasjer på en del av 
bakre bygg i BAH2. Det er gitt bestemmelser som sikrer oppdeling av bygningsmassen, 
avtrapping av høyder, og fasadeuttrykk mot fellesarealer. Gangpromenaden har en 
hensiktsmessig gangbredde og avgrenses mot bebyggelsen med integrerte benker og 
plantefelt. variert takform, og at bebyggelsen trappes ned mot omkringliggende gater. Det 
er gjort noen endringer i bestemmelsene og i rekkefølgekrav for å sikre at planens 
intensjon gjennomføres. Foreslåtte rekkefølgekrav er i tråd med rekkefølgebestemmelser 
slik de er gitt i overordna plan.  
 
Endringene i prosjektet har i hovedsak skjedd som svar på innspill til planen og 
tilbakemeldinger fra kommunen, og har medført at prosjektet er vesentlig redusert. 
Administrasjonen har derfor konkludert med at det ikke har vært nødvendig med ny høring 
som følge av endringene. 



 
Figur 1 Utsnitt av planområdet med plankart 
 

1. FAKTADEL 

 
1.1 SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Planområde: BAH1 og del av BAH2 i områdeplan for Kambo. Området er ca 22,4 daa 
Tiltak: Detaljregulering for boliger på tidligere industriområde 
Adresse: Kulpeveien 23/40, del av gnr/bnr 3/1902 
Eierstruktur: NSO eiendom as  
Formål: Kombinert bebyggelse og anlegg (bolig, næring og tjenesteyting), småbåthavn, 
offentlig turdrag 
Gjeldende plangrunnlag: Områdeplan for Kambo, pID 370, vedtatt 14.11.16 
Forslagsstiller: Sjøhagen brygge 2 AS, org.nr. 925809187 
Plankonsulent: MER arkitektur AS 
 
Beskrivelse av planområdet:  
Planområdet utgjør trinn to i utviklingen av det tidligere industriområdet til NSO vest for 
Kambo stasjon. Virksomheten har i dag opphørt, og saneringsarbeidet ble gjennomført i 
2020. Terrenget er flatt innenfor planområdet og består til dels av steinfylling ut i sjø. Mot 
Sjøhagen i nordøst stiger landskap slakt oppover og mot sørøst støter planområdet til 
foten av Støkkåsen som skråner bratt oppover (til kote +22). Som boligområde vil det få 
nærhet til sjøen med strender, brygger og båthavn, gode solforhold og kort vei til 
rekreasjonsområder på Sjøhagen og i Mossemarka. Bussholdeplass, togstasjon og 
barnehage ligger i overkant av 500 meter unna og det er i underkant av 1 km til nærmeste 
dagligvare. Det er knappe 2 km til barne- og ungdomsskole med idrettshall og anlegg 
(Nøkkeland skole). Et mindre kjøpesenter, samt legekontor og Steinerskole er lokalisert på 
Åvangen, mellom 2,5 og 3 km sør for planområdet. Området fremstår 
kommunedirektørens vurdering som et attraktivt og egnet område for boligutvikling. 
 
Hensikten med planen:  
Hensikten med planen er å åpne opp et tidligere industriområde og tilrettelegge for et 
tettbebygd boligområde med høy brukskvalitet og allment tilgjengelige fellesarealer ved og 
langs sjøen. Prinsippene fra områdeplanen om sammenhengende boligområder, blågrønn 
struktur og allmennhetens tilgjengelighet er innarbeidet i planen. Det behandles 
rammesøknad for BAH1 parallelt med planarbeidet.  
 
Ikke krav om konsekvensutredning:  
Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet utløser ikke 
krav til konsekvensutredning etter hverken kapittel 2 (planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes) eller kapittel 3 (vurdering av om planer eller tiltak etter § 8 krever 
konsekvensutredning) i Forskrift om konsekvensutredninger. Overordna plan er 
konsekvensutredet. Tiltaket er i tråd med intensjonen i overordna plan.   
 
Utbyggingsavtale 



Forhandlinger om utbyggingsavtale er igangsatt. Dette gjelder veianlegg, vann- og 
avløpsanlegg og øvrige tiltak som følger av rekkefølgebestemmelsene i saken. 
 
 
1.2 PLANPROSESS, VARSLING OG MEDVIRKNING:  
 
Oppstart:  
Det ble avholdt oppstartsmøte for planen 15.6.2020. Varsel om oppstart ble utsendt til 
berørte parter og publisert i Moss avis og på Moss kommunes hjemmesider den 
18.6.2020.  
 
Komplett planforslag ble mottatt 30.10.2020, og saken ble førstegangsbehandlet i PBT 
25.1.2021 med positivt vedtak.    
 
Offentlig ettersyn:  
Planforslaget ble lagt ut på høring mellom 15.2.21 - 29-3-21. Saken ble kunngjort i Moss 
avis og på Moss kommunes hjemmesider henholdsvis 17.2 og 15.2.21, i tillegg til å bli 
sendt til offentlig instanser, lag og foreninger og naboer. I høringsperioden ble det gitt 
faglige råd fra kommunens avdelinger for vei, vann og avløp og miljø. Kommunen mottok 
17 innspill, hvorav 12 fra instanser, 3 fra private, ett fra velforening og ett fra forslagsstiller. 
Viken fylkeskommunen ga innsigelse til utforming av rekkefølgekrav om skolevei og 
kryssløsning Osloveien (fv 316) /Kulpeveien.   
 
Intern og ekstern medvirkning: 
I forkant av offentlig ettersyn ble saken presentert for politikerne i PBT og behandlet i 
internt planforum og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Innspill fra møtene er 
innarbeidet i planen.   
 
Det ble gjennomført digital spørreundersøkelse på Nøkkeland skole (ungdomstrinnet) i 
perioden 25.5.21 – 2.6.21. 112 respondenter besvarte undersøkelsen. Undersøkelsen 
viste at de aller fleste benyttet Osloveien i dag, men at ca. halvparten også benyttet 
turveien. En klar overvekt av respondentene var opptatt av å føle seg trygg på skoleveien. 
Krysningspunkt over Osloveien og fysisk atskilt skolevei peker seg ut som de mest 
ønskede tiltakene. Det kom frem av enkelte svar at mange foretrekker sparkesykkel og at 
denne ikke kan benyttes på grusen på turveien.  
 
 

2. VURDERINGER 

 
 
2.1 HØRING OG MEDVIRKNING:  
 
Kommunen mottok 17 innspill til offentlig ettersyn. Innspillene er oppsummert nedenfor 
med kommunens kommentar i kursiv:  
 
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (29.03.21) 
Statsforvalteren ber om følgende, kort oppsummert:  

· at det stilles krav i bestemmelse 4.3 om at bøyer skal settes ut. Rekkefølgekrav 
om at disse  skal være satt ut samtidig som småbåtanlegg tas i bruk. Ivaretatt i 
reguleringsbestemmelsene  

· ber kommunen vurdere om det skal legges til rette for tømming av båtseptik 
innenfor BSB1-2. Ivaretatt. Det anses ikke å være behov for eller ønske om dette 
da muligheten finnes hos Kambo Marina som ligger svært nær 

· ber om at det ikke legges til rette for utfylling med sand innenfor felt VB. Ivaretatt i 
bestemmelsene 

· usikre på om planen tilrettelegger for egnet uteoppholdsareal, spesielt for BAH2, 



da deler av areal vil gå til gangarealer, trapper, sykkelparkering, beplantning osv. 
Ivaretatt, det er avsatt tilstrekkelig uteoppholdsarealer, det er stilt krav om 
detaljert utomhusplan ved rammesøknad 

· Tydeligere krav om hva som skal opparbeides innenfor feltene BUT1-2 og BKB1. 
Tilstrekkelig ivaretatt, BKB1 er detaljert i rammesøknad for BAH1 som behandles 
parallelt med plansaken 

· Bør vurderes om det skal settes konkret krav til privat uteoppholdsareal pr. 
boenhet både for BAH1-2. Ivaretatt i bestemmelser  

· Rekkefølgekrav om opparbeiding av lek og utearealer på tak. Innarbeidet i 
bestemmelser 

· Må stilles likelydende kvalitetskrav til midlertidig kvartalslekeplass som permanent 
etablering. Tilstrekkelig ivaretatt, BKB1 er detaljert i rammesøknad for BAH1 som 
behandles parallelt med plansaken 

· Stiller seg spørrende til om gangvei SGG1 er bred nok alle steder, spesielt ved 
torget i felt ST1 og lekeplass BLK4. Ivaretatt – bredde er justert og utvidet flere 
steder og er i tråd med områdeplanen 

· Stiller seg spørrende til pkt 5.7 Teknisk infrastruktur i planbeskrivelsen og hva det 
innebærer at overvann samles til overvannsnettet og slippes ut i sjøen. Ivaretatt – 
prinsipper for overvann er avklart med kommunen, overvann går til sandfang eller 
i privat ledning til sjø 

· Bør vurderes om det skal settes tydeligere krav til leilighetsfordeling og størrelser. 
Ivaretatt – det er stor variasjon i leilighetstyper 

 
VIKEN FYLKESKOMMUNE (24.03.21) 
Viken fylkeskommune vurderer at planen i hovedsak ivaretar områdeplanens kvaliteter, 
men fremmer innsigelse til to punkter:  
 

1. Rekkefølgekravene om tiltak på fylkesveien som er satt er for lite konkrete og 
tydelige. Bestemmelsene må omformuleres slik at de ikke kan tolkes på 
forskjeller måter. Det må ikke være tvil om at krav om utredning og bygging av 
tiltakene gjelder likt for alle delområdene innenfor detaljreguleringsplanen. 

2. Bestemmelse 6.4 b) om å sikre myke trafikanter er for utydelig. Slik den er 
formulert åpnes det opp for tolkning som kan medføre at ingen tiltak blir 
gjennomført. Må beskrives konkrete tiltak som skal gjennomføres. VFK anbefaler 
at dette er gang- og sykkelvei langs Osloveien.  

 
På bakgrunn av vurderinger gitt i vedlagte brev til VFK datert 2.6.21 har 
kommunedirektøren anmodet om at innsigelsen trekkes. Kommunedirektøren 
har imøtekommet punkt 1. i innsigelsen og imøtekommer delvis punkt 2 i 
innsigelsen. Kommunedirektøren mener likevel at innsigelsen må frafalles, som 
følge av at bestemmelsene nå er i tråd med områdeplanen. Vi mener at de 
foreslåtte endringene både sikrer at områdeplanens intensjon oppfølges i 
detaljplanen og gir mulighet til å realisere en tiltrengt forbedring av forholdene til 
gående og syklende fra Sjøhagen. Det vises til brevet for full vurdering. 
Bakgrunnen for konklusjonen fremkommer også av avsnittet om syklende og 
gående nedenfor.  
 

· VFK ønsker kartlegging av oljetanker sør for planområdet – Ivaretatt, kartlegging 
er igangsatt av utbygger, kommunens byantikvar har befart stedet.  

 
STATENS VEGVESEN (25.02.21) 
SVV ber om følgende, kort oppsummert:  

· Ta inn bestemmelse §6.3 fra områdeplan vedr. krav om universell utforming av 
fellesarealer. Imøtekommet  



· Ta inn bestemmelse §7.2.1 fra områdeplanen vedr. utforming av veganlegg. 
Imøtekommet  

· Ta inn krav om tilrettelegging for lading av elsykkel i parkeringskjelleren i 
reguleringsbestemmelsene. Imøtekommet  

 
MOSS KOMMUNE, BYANTIKVAR (10.03.21) 
Byantikvaren har ingen innvendinger til tiltaket 
 
BANE NOR (18.02.21) 
Bane NOR har ingen innvendinger til tiltaket 
 
FISKERIDIREKTORATET (19.03.21) 
Fiskeridirektoratet ber om følgende, kort oppsummert:  

· Ber om at det inkluderes en «buffersone» i tillegg til hensynssonen til ålegraset 
slik at båttrafikken ledes med avstand bort fra ålegrasenga. Behovet for 
buffersone er grundig utredet. Båthavnens plassering er justert med tanke på 
ålegraset. Det er konkludert at de tiltak som er regulert inn vil medføre en 
forbedring av eksisterende situasjon, forholdet anses derfor ivaretatt  

· At det etableres badebøyer som hindrer ferdsel for båttrafikk Ivaretatt i 
bestemmelser 

· Skilt med info om ålegras Ivaretatt i bestemmelser 
· Gjennomføring av strandryddekampanjer Kommunen kan ikke sette 

bestemmelser om slike tiltak, men innspillet er tatt med videre til miljøavdelingen 
· At sjødybde må tas med i vurderingen når det gjelder småbåtanlegg, for å unngå 

mudring. Ønsker at følgende tas inn i bestemmelsene 1.1.1 d) «Det tillates ikke 
mudring i området» Ivaretatt. Mudring er søknadspliktig og kan ikke gjennomføres 
uten søknad og uttalelse fra berørt myndighet  

· At det vurderes om miljøhensyn knyttet til småbåter, som utslipp av drivstoff, olje 
og miljøgifter eksplisitt bør fremgå av reguleringsbestemmelsene. Anses ikke 
nødvendig med egen bestemmelse da det ikke legges opp til serviceanlegg for 
båter her, utslipp ivaretas av annet lovverk  

· Etablering av sandstrand kan ha negativ effekt på det marine biologiske 
mangfoldet. Det tillates ikke etablert ny sandstrand innenfor planområdet 

· At det i minst mulig grad foretas mudring, dumping, fylling og sprenging i sjø. Alle 
slike tiltak utløser separat søknadsplikt og krever tillatelse fra berørt myndighet  

 
ELVIA ( 26.03.21) 
Elvia ber om følgende, kort oppsummert:  

· Planforslaget må ta høyde for de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å 
drifte og etablere. Må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst 
til nettselskapet sine anlegg.  

· Tilkomst til kabelgrøftene må ikke hindres og det kan ikke gjøres inngripen i 
terrenget  som medfører at overdekning over kabler endres 

· Det må bestilles kabelpåvisning.  
· Ber om at forslagsstiller oppgir effektbehov til planområdet, slik at det kan 

vurderes behov for ny nettstasjon. 

Det skal etableres ny nettstasjon. Alle innspillene er for øvrig ivaretatt i planforslaget.  
 
MATTILSYNET (26.03.21) 
Mattilsynet har ingen innvendinger til tiltaket.  
 
NVE (18.03.21) 
NVE har ingen innspill til forslaget men viser til gjeldende veiledere om vurdering av flom, 
skred og overvann i arealplaner. Ivaretatt. Veilederne er  lagt til grunn ved utarbeidelse og 



vurdering av planforslaget.  
 
KYSTVERKET (25.03.21) 
Kystverket påpeker at utleggelse av spesialbøyer krever tillatelse av Kystverket og at tiltak 
som kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i kommunens sjøområde krever tillatelse av 
kommunal havnemyndighet. Ivaretatt og inntatt i bestemmelser.  
 
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD (29.03.21) 
Oslofjordens friluftsråd ber om følgende, kort oppsummert:  

· Vanngjennomstrømming må opprettholdes ved etablering av småbåthavn 
Ivaretas i detaljprosjektering av småbåthavna 

· Tilrettelegging for kajakkpadlere, med kajakkstativer og brygge. Ivaretatt i 
foreslått utforming og i bestemmelser 

 
MOSS HAVN (08.03.21) 
Moss havn ber om følgende, kort oppsummert:  

· Havne- og farvannsloven krever tillatelse for tiltak i sjø. Dersom reguleringen 
innbefatter tiltak i sjø, må dette søkes om særskilt. Ivaretas i byggesak  

 
KAMBO VEL (29.03.21) 
Kambo vel ber om følgende, kort oppsummert:  

· Kan ikke se at hensynet til allmenn tilgjengelighet, miljø og naturmangfoldet er 
tilstrekkelig ivaretatt. Kommunen vurderer dette å være ivaretatt gjennom de 
justering som er gjennomført etter offentlig ettersyn. Gangbreddene lags sjø er 
utvidet og utformet på allmennhetens premisser med sittebenker og plantefelt mot 
bebyggelsen, og sittemuligheter ned mot vannkanten. Breddene er i tråd med og 
større enn hva områdeplanen krever. Naturmangfoldet er grundig utredet i 
fagrapporter og det er inntatt bestemmelser som skal sikre dette ved 
gjennomføring av byggetiltak.  

· Ønsker redusert utnyttelse, - maks. 4 etasjer – Imøtekommet. Utnyttelsen i BAH2 
er redusert fra 280%BRA som foreslått til førstegangsbehandling til 240%BRA. 
Etasjetallet er redusert fra seks til fire etasjer med mulighet for fem etasjer på en 
mindre del av BAH2.  

· Uforsvarlig trang passasje for allmenheten langs sjølinjen. Breddene er justert 
etter førstegangsbehandling og er i tråd med eller bredere enn hva områdeplanen 
legger opp til.  

· Skriver at planforslag vil medføre mye mindre strandareal i B1b enn hva 
områdeplanen har illustrert. Strandarealet er redusert i forhold til skissen som ble 
utarbeidet til områdeplanen. Dette er i forrige byggetrinn og er allerede regulert. 
Endringen skyldes at det er registrert en viktig naturtype i det område man 
tidligere så for seg strand. For å avbøte dette er det i stedet lagt til rette for at 
bryggen føres frem forbi tidligere regulerte blokk B1b og ned til stranden via en 
rampe. Dette gir i tillegg en universelt utformet tilkomst til strandarealet.  

· Kritiske til at kommunen har frafalt krav om etablering av skolevei. Imøtekommet 
– Moss kommune har gjort en ny vurdering av skolevei og har lagt inn 
rekkefølgekrav om gjennomføring av turveien som skolevei.  

 
VERKET MOSS AS v/Jan Erik Kristiansen (29.03.21) 
Verket Moss ber om at det inntas rekkefølgekrav om bidrag til gjennomføring av 
Tigerplassen inntas i planen. Moss kommune har etter en vurdering av trafikkmengde og 
trafikkbelastning konkludert med at det trolig ikke kan anses forholdsmessig å stille 
rekkefølgekrav om Tigerplassen i planen på Sjøhagen. Dette fraviker fra den vurdering 
tidligere utvalg for plan, miljø og teknikk gjort ved behandling av Sjøhagen brygge 1, hvor 
kravet ble inntatt i den politiske behandlingen av saken. Moss kommune har bedt utbygger 



om en konkret vurdering av trafikkbelastningen fra planområdet til Tigerplassen ( 
VEDLEGG 6.1). Denne konkluderer med at trafikkøkningen er uten betydning for 
trafikkbildet over Tigerplassen. Dette fremstår sannsynlig for kommunedirektøren, dersom 
man legger til grunn de mange målpunktene trafikken har før den kommer til Tigerplassen. 
Dette gjelder for eksempel trafikk nordover mot Son og Oslo, noe trafikk går til Nøkkeland, 
Noe trafikk går til kambo Mølle, noe til boligområdene, skolene og butikker på Åvangen, og 
en del går til Moss sykehus og via Per Gynts vei til E6. Når man legger til at det også stilles 
rekkefølgekrav om tiltak i krysset Osloveien/Kulpeveien fremstår det sannsynlig at det ikke 
er forholdsmessig å i tillegg stille krav om Tigerplassen.  
 
Vibeke Dons Wankel v/Marinabakken AS (27.03.21) 
Wankel påpeker følgende:  

· Viktig at intensjonene for miljøgaten i områdeplanen opprettholdes. Fri sikt og  
ferdsel. 

· Lekeapparater må ikke hindre siktlinjer 

Ivaretatt. Endelig utforming detaljeres i senere reguleringer.  
 
Monika Engedahl (29.03.21) 
Engedahl ber om følgende, kort oppsummert:  

· Tilgjengeligheten for allmenheten ivaretas, - gjerne med brygger som ved 
Spahotellet i Son. Ivaretatt i planforslaget. Turvei etableres som brygge i front av 
bebyggelsen, og 

trappes ned til sjø for å ivareta oppholdssoner for allmenheten. I tillegg 
etableres det 
et større, offentlig torg. Dette vil ivareta tilgang for fiske og bading. 

· Ikke stenge småbåthavn for allmennheten, - tilgang for fiske og bading. Delvis 
imøtekommet – Småbåthavn kan bli avstengt (privat) men det etableres 
gjesteplasser. Brygger for øvrig er åpne og tilgjengelige.  

 
MER ARKITEKTUR (26.03.21) 

· Forslagsstillers høringsinnspill tar for seg de momenter som ble fremlagt i 
kommunens saksfremlegg til førstegangsbehandling og i den påfølgende politiske 
behandlingen. Administrasjonen har hatt dialog med forslagsstiller om disse 
punktene i møter og per e-post og i stor grad omforent om det forslaget som nå 
legges frem for sluttbehandling. Dette dreier seg om besvarelse av punkt om 
reduksjon i høyde og om utnyttelse, gangbredder, størrelse på næringsareal og 
omfanget av utkraginger. Det fremkommer av avsnittet om «Endringer fra 
førstegangsbehandling» hvilke forhold som er justert i saken.  

 
 
2.2 ENDRINGER I PLANFORSLAGET  
 
Endringer etter førstegangsbehandling:  
Ved førstegangsbehandling av planen ble følgende tillegg vedtatt:  

· Høyde i BAH2 må reduseres til maks fire etasje med mulighet for tilbaketrukket 
femte etasje.  

· Rekkefølgebestemmelse om at tiltak for myke trafikanter kan omfatte kryssing av 
Osloveien og tiltak langs Osloveien (…)  skal endres til «skal omfatte».  

· Gangbredde på turdrag utvides.   

 
Administrasjonen har hatt dialog med utbygger om saksfremleggets innhold og redegjort 



for at vedtatt reduksjon i høyde også måtte oppfattes som en måte å redusere utnyttelsen i 
prosjektet. Justering av formålsgrenser kan ikke forklare hele overskridelsen for felt BAH2 
og det var viktig å sikre at resterende deler av felt BAH2, som ikke reguleres nå, har et 
realistisk potensiale for utbygging. Det ble diskutert ulike måter å løse dette på. I tillegg ga 
administrasjonen innspill til utforming av uterom og bygg om blant annet dybde på 
utkraging av balkonger, justering av yttervegger mot torget, detaljering av 
gangpromenaden, møtet med sjø og kantsoner, med mer.  
 
Redusert høyde 
Forslagsstiller utarbeidet flere forslag til å imøtekomme kommunens krav om å redusere 
etasjetall og høyde. De ønsket likevel ikke å gjennomføre løsningen som ble foreslått i 
saksfremlegget til førstegangsbehandling, som innebar å fjerne en hel etasje og la femte 
etasje ha samme tilbaketrekking som vist for sjette etasje. Dette ble begrunnet med at det 
er planlagt en portal fra Kulpeveien og inn til gårdsrommet, som ville bli vanskelig å kunne 
realiseres med for knapp overdekking over selve portalen. Administrasjonen mener at den 
foreslåtte portalen er en kvalitet i prosjektet, som bygger opp om allmenhetens tilgang til 
området. I tillegg mener administrasjonen at den brede tilbaketrekkingen man da oppnår 
mot nord har positivt betydning for sikten gjennom gatetunet fra stasjonen og inn mot 
torget. Administrasjonen har konkludert med at løsning C som vist i Mer arkitekturs 
illustrasjoner nedenfor både svarer ut intensjonen med å kreve reduksjon i etasjetall og i 
tillegg gir ytterligere positive konsekvenser for prosjektet som helhet og anbefaler at planen 
vedtas med alternativ C.  

 
 



 
 
Gangpromenade 
Forslagsstiller har gjort flere grep for å utøke gangbredden på turveien lags sjøen.  

· Torget utvides med tre meter, mot vest.  
· Gangbredde nord for BAH2 utvides til 6,4 meter ved at nedtrapping fjernes. 
· Gangbredde vest for BAH1 utvides med tre meter. Dette gir en total bredde på 

12,1 meter fra fasadeliv til sjøkant.  
· Dette åpner også for å utvide gangarealet foran B1b, selv om denne ikke er en 

del av planen, slik som politikerne diskuterte under førstegangsbehandling.   

Etter disse justeringen er alle gangbredder større enn områdeplanens krav. I tillegg 
kommer nedtrapping mot sjø og integrerte plantefelt og benker mot bebyggelsen, som gir 
bredder på mellom 10,9 og 12,1 meter. Administrasjonen mener at de foreslåtte 
løsningene er funksjonelle og gode og kan ivareta både forbipasserende og de som vil 
oppholde seg i området en stund. Det legges til rette for ulike typer rekreasjon, samtidig 
som det tas hensyn til de som skal bo i området. Det kan ikke anbefales å øke breddene 
enda mer, da dette vil utfordre den humane skalaen og gjøre det vanskelig å oppnå gode, 
aktive uterom.   

 
Formålsgrenser 



Forslagsstiller har justert nye formålsgrenser slik at de harmoniserer bedre med foreslåtte 
linjer fra områdeplanen. I tillegg er det gjort justeringer i selve bygningsmassen, slik at 
prosjektet nå er trukket 2,5 meter tilbake fra sjøkanten. På denne måten har man både fått 
rom for å utvide gangbredden på bryggen utenfor og lagt til rette for gode kantsoner og 
overganger mellom privat og offentlig areal.   
 

 
  
Balkonger 
For å sikre allmennhetens interesser i de offentlige og åpne rommene i prosjektet og for å 
sikre gode lysforhold inn i rom på lavere plan har man begrenset muligheten til å ha 
balkonger mot torget og i passasjen mot nordvest. Det tillates at balkonger krager ut mot 
sjøen, fra tredje etasje og oppover. Balkonger tillates utkraget fra plan 3 og oppover. Dette 
gir god avstand fra det private rommet ned til de offentlige arealene på bryggen.  

 
 
Øvrige justeringer 

· Fasade på BAH1 mot torget er justert slik at man følger gatetunets løp helt frem 
til sjøen. Fasade på BAH2 mot torget er justert slik at man oppnår noen større 
bredde til pollen.  

· Bebyggelsen mot Kulpeveien er redusert i bredde med 1,5 meter.  
· Utkraging fra tredje etasje i bygg BAH2 er redusert fra 0,8 til 0,5 meter.  

De justeringene som er beskrevet over her medfører at utnyttelsen nå er redusert fra 260% 
i forhold til planforslaget som ble lagt ut på høring (og 280% BRA fra innsendt planforslag). 
Utnyttelsen er nå 240% BRA for felt BAH2.  
  

 



 
Konkluderende vurdering av endringer i planforslaget:  
Administrasjonen mener at forslagsstiller langt på vei har imøtekommet disse innspillene 
og at forslaget som legges frem til sluttbehandling både svarer ut de vedtatte endringene 
og administrasjonens innspill etter høringsperioden.  
 
 
2.3 FORSLAGETS UTFORMING OG KONSEKVENSER 
 
Boligutforming og bokvalitet:  
Detaljplanen gir rammer for oppføring av en boligblokk i 3-4 etasjer i BAH1 og en 
boligblokk i 3-5 etasjer i BAH2.  Det foreligger rammesøknad for boligblokken i BAH1. 
Rammesøknad er i tråd med bygg slik det er vist i plansaken. Bygget er vist i en L-form og 
viser en tydelig estetisk sammenheng med vinkelblokken som er etablert i første 
byggetrinn. Bygget har leiligheter i ulike størrelser, og noe næringsarealer i første etasje. 
Atkomst skjer fra gatetunet mellom B1b og BAH1. Allel leilighetene har privat balkong eller 
privat areal på takterrassen. Det etableres også skjermet lekeareal og felles, privat 
uteoppholdsareal på taket.  
 
Boligblokken i delområde BAH2 er vist med fire volum i en kvartalsstruktur, rundt et felles 
gårdsrom på bakkeplan. Det etableres åpner inn i kvartalet fra alle fire sider, som hel 
åpning mellom bygningsvolumene og som portaler. Åpningene gir lys inn i kvartalet og sikt 
ut til sjø og offentlige arealer. Inngang til leilighetene er lagt til felles gårdsrom. Det er ikke 
stilt krav om type leiligheter, men byggenes utforming gir variasjon i størrelse og utforming.  
 
Det er gitt bestemmelser som skal sikre det arkitektoniske uttrykket. Det skal benyttes en 
kombinasjon av materialer som tegl, pussede fasader og trepanel med formål å nedskalere 
byggenes visuelle uttrykk. Utkragede bygningsdeler og balkonger er redusert i dybde på 
strategiske fasader og fremstår for øvrig godt integrert i byggenes arkitektonisk uttrykk.  
 
Høyder og utnyttelse 
Planen angir høyder som maks kotehøyde og gir i bestemmelser mulighet for tre til fire 
etasjer i BAH1 og tre til fem etasjer i BAH2, hvor femte etasje er tilbaketrukket på en side. 
Høydene er tilpasset områdeplanens intensjon om urban og arealeffektiv bebyggelse, og 
det er et godt grep at de største høydene er lagt mot sørøst hvor terrenget i bakkant også 
stiger. Høyden i BAH 2 er redusert med en etasje i tråd med vedtaket ved 
førstegangsbehandling av planen.  
 
Utnyttelsesgrad ble transformert fra BRA til BYA i tråd med områdereguleringsplanen 
§7.1.5:»For feltene som detaljeres i forbindelse med områdeplanen angis utnyttelse med 
byggehøyder og BYA.» 
Maksimal utnyttelsesgrad % BYA for de enkelte felt er: 
BAH1: 1350m2 BYA, tilsvarende 260%-BRA i områdeplanen 
BAH2: 2150m2 BYA, tilsvarende 240%-BRA i områdeplanen 
 
Forslagsstiller har både redusert fotavtrykk og antall m² bruksareal i felt BAH2 og har 
redusert utnyttelsen fra 280% til 240%. Dette er fortsatt høyere enn hva områdeplanen 
oppgir, men korrigert for justerte formålsgrenser mener kommunedirektøren at vi nå har et 
prosjekt til sluttbehandling som svarer ut områdeplanens intensjon for området.  
 
Utearealer og lek /Uterom:  
I BAH1 er det regulert fire området for nærlek i tillegg til areal på takterrasse. Nærlek for 
beboerne vil først og fremst skje på takarealene, mens arealene på bakkeplan skal kunne 
benyttes av alle. Kommunedirektøren har konkludert med at dette gir den mest 
funksjonelle utformingen av torget og et så sjønært areal, fremfor å kreve inngjerda 
lekeplasser inne ved husveggen. Det er da også lagt vekt på at det etablerers lekeplasser 
på bakkeplan i nærliggende prosjekter, som også vil kunne benyttes av beboerne i BAH1. 



Det er god tilgang på friareal, både ved sjøen i skogområder rett i nærheten av 
byggestedet. I en samlet vurdering anses planforslaget å tilføre stedet arealer som er godt 
egna for barn i flere aldre.  
 
Kvartalslekeplass: 
Kvartalslekeplass for flere delfelt skal anlegges i tilknytning til gatetunet som leder opp til 
stasjonsområdet. Disse områdene skal utvikles senter og det er derfor gitt mulighet for å 
anlegge en midlertidig kvartalslekeplass nærmere byggestedet inntil neste felt skal 
utvikles. Det er i tillegg kvartalslekeplass i forrige byggetrinn, rett ved sjøen, og det er 
turvei frem til Kulpestranda som er et svært benyttet utfartssted for ungdommer i området. 
Utbyggingen på Sjøhagen brygge gir også bedre tilgang til Støkkåsen lik øst for 
byggestedet. Kommunaldirektøren mener planforslaget tilfører og tilgjengeliggjør arealer 
som er godt egna for målgruppa.  
 
Universell utforming/tilgjengelighet:  
Tiltak i planen skal utformes i tråd med lovverkets krav til universell utforming og 
tilgjengelige boenheter. I tillegg legger planforslaget til rette for at det aller mest av 
utearealet kan utformes etter prinsipper for universell utforming. Det er liten høydeforskjell 
intern i området og det er direkte tilgang til universelt utformet atkomst ned til standen 
foran B1b (første byggetrinn).  
 
Parkering:  
Det er lagt opp til parkering i underjordisk p-kjeller. For BAH1 er denne felles med B1b, 
med atkomst via tilstøtende planområde. Det etableres egen p-kjeller under BAH2. 
Parkeringsdekningen etableres i tråd med krav i områdeplanen og angir maksimalt 1 plass 
per leilighet hvorav minst 0,1 er gjesteparkering. Det kan avsettes 4 plasser per delfelt til 
bildelingsordning. Minst 5% av plassene skal være HC-plasser. Det legges til rette for el-bil 
og ladbare hybridbiler.  
 
Det etableres minimum to p-plasser til sykkel per leilighet (tre plasser per 4-roms). Det 
legges til rette for elsykkellading i kjeller. Ved førstegangsbehandling ba 
kommunedirektøren om at man så på muligheten til å innpasse overdekket 
sykkelparkering som er tilgjengelig fra bakkeplan. Det er nå inntatt bestemmelser om at 
sykkelparkering skal skjermes for regn og snøfall og etableres i nærheten av boligen. 
Forholdet er ivaretatt.  
 
Veier og trafikkforhold:  
Atkomst til området skjer via Kulpeveien, som er regulert i tråd med gjeldende krav til 
offentlig vei, med 6,5 meter kjørebane og 2,5 meter fortau på begge sider. ÅDT fra tidligere 
virksomhet har vært anslått til 40 biler i døgnet. Ny bebyggelse i BAH1 og BAH2 er i 
trafikknotatet som Rambøll har utarbeidet til saken (vedlegg 6) anslått å gi en økning på 
413 ÅDT. Dette gir en ÅDT på 825 etter at de to første delområdene er utbygd. Utbygging 
av felt 1 (hele Sjøhagen-området) i områdeplan for Kambo anslår trafikkveksten til 6200 
ÅDT. Fordi det i dag er liten trafikk på Kulpeveien vil økning være merkbar frem til krysset. 
Den prosentvise belastningsøkningen i selve krysset er beregnet å gi 6,5% etter utbygging 
av første og andre byggetrinn på Sjøhagen brygge, mot en total økning 88,3% etter at felt 
1 og 2 i områdeplanen er utbygd. Kommunen er enig med fylkeskommunen i at man bør 
sikre at alle delfelt bidrar til å løse krysset Osloveien/Kulpeveien. I trafikkutredningen til 
områdeplanen (fra 2017) fremkommer det at den totale trafikkveksten kan medfører kø på 
fylkesveien og derfor må håndteres. Utredningen sier videre at rundkjøring er den best 
egnede løsningen. Dette krever i så fall at krysset reguleres. I trafikknotatet for 
detaljreguleringen (vedlegg 6, fra 2020) påpekes det at det er lagt til grunn et konservativt 
tall for turproduksjon sett i lys av regulert parkeringsdekning. Det er også relativt god 
kollektivdekning ved planområdet. Sett i lys av kommunens mål om 0-vekst i biltrafikk 
mener kommunedirektøren at man bør utarbeide en ny trafikkutredning/analyse som kan 
avklare hva slags løsning som gir best/ ønsket effekt, og hvor man også ser på miljømål. 
Kommunedirektøren har konkludert med at for dette delområdet må man prioritere 



Kulpeveien frem til krysset først, og selve krysset dernest.  
· For å håndtere kapasitet og trafikksikkerhet på Kulpeveien er det stilt 

rekkefølgekrav om utbedring av krysset Kulpeveien/Kulpestien/Marinabakken før 
det gis brukstillatelse i saken. 

· For å håndtere den fremtidige kapasitetsutfordringen i krysset 
Osloveien/Kulpeveien er det stilt krav om at ny løsning utredes før det kan gis 
brukstillatelse for bebyggelse i felt BAH2.  

 
Det påpekes at Viken fylkeskommune har gitt innsigelse til rekkefølgekravene slik de var 
utformet ved førstegangsbehandling. Kommunedirektøren har helt og delvis imøtekommet 
fylkeskommunens merknader og har anmodet om at innsigelsen trekkes. 
Kommunedirektøren viser til eget avsnitt om innsigelse, lenger opp i saken.   
 
Kollektiv:  
Det er gangavstand til buss- og jernbanestopp med avganger i begge retninger minimum 
hver time.  
 
Syklende og gående:  
Det reguleres tosidig gang- og sykkelvei (G/S-vei) langs Kulpeveien frem til Marinabakken i 
den vedtatte planen for første byggetrinn. Det er ikke fortau eller G/S-vei langs 
Marinabakken frem til grusvei ved Kambo Marina. Langs Osloveien er det ensidig G/S-vei 
fra veikryss Kulpeveien/Osloveien frem til Herregårdsveien. Videre langs Osloveien 
sørover er det ensidig kombinert fortau frem til Skolebakken. Nord for planområdet langs 
Osloveien er det ensidig G/S-vei på vestsiden frem til bussholdeplassen ved Kambo 
stasjon. I områdeplanen er det regulert G/S-vei langs vestsiden av Osloveien og avsatt 
kombinert skolevei/turvei fra Marinabakken via Kambo Marina, langs Kambobekken og til 
kryssing (som ikke er etablert) ved Kamboveien.  
 
Det fremstår klart at det er behov for tiltak for myke trafikanter og særlig tiltak for trygg 
skolevei. Ved førstegangsbehandling av saken hadde PBT fokus på dette, og vedtok å 
endre det foreslåtte rekkefølgekravet om at «tiltak for myke trafikanter utredes/sikres. Det 
skal være fokus på trygg og sikker skolevei og tiltak kan omfatte Osloveien frem til 
Skolebakken.» fra KAN til SKAL omfatte Osloveien frem til Skolebakken. 
Kommunedirektøren har forstått intensjonen med denne endringen å være å sikre at det 
gjennomføres tiltak og ikke at tiltaket kun kan være skolevei langs Osloveien. Dette er sett 
i lys av at områdeplanen angir turveien som skolevei, mens G/S-vei langs Osloveien 
utløses som rekkefølgekrav først ved utbygging i felt B5.  
 
I forbindelse med planarbeidet og i sammenheng med arbeidet med trafikksikkerhetsplan 
har kommunedirektørens planavdeling og samferdselsavdeling sett på forholdene for myke 
trafikanter spesielt med hensyn til skolevei. Det har vært avholdt befaringer og 
samferdselsavdelingen har hatt samtaler med utbyggere og gjennomførere mens 
planavdelingen har hatt samtaler med Kambo vel og Kambo marina. Det har i tillegg vært 
gjennomført en spørreundersøkelse blant elever i 4-10. trinn på Nøkkeland skole, om 
skoleveien deres. Kort oppsummert ser fagavdelingen trafikale fordeler ved å etablere den 
regulerte G/S-veien langs Osloveien. Fagavdelingen har i tillegg utredet en rekke 
strakstiltak for å bedre enkelte forhold langs Osloveien. Fagavdelingen redegjorde for dette 
i LSNM-utvalget i møtet den 2.6.2021. Kambo vel er svært tydelige på at det nå må 
etableres skolevei langs turveien, slik områdereguleringen stiller krav om. De påpeker at 
det ble gjort et grundige forarbeide til områdeplanen, som konkluderte med dette som 
beste løsning. Kambo Marina opplyser at de driver sin virksomhet i forståelse med at det 
skal komme skolevei til- og gjennom deres område. De påpeker at deres åpningstider er 
utenom tidspunktene hvor de fleste elever beveger seg til og fra skolen og at mye av dere 
transport skjer sjøveien. Spørreundersøkelsen til elevene avdekker at de aller fleste 
benytter Osloveien som skolevei (96,1%) men at relativt mange også benytter turveien 
(39,5%). Det fremkommer samtidig at mange ikke bruker turveien i dag, fordi det mangler 



krysningspunkt over Osloveien og fordi det er mye grus (ikke egnet for sparkesykler). Den 
klare tendensen i undersøkelsen er at hovedutfordringen med skoleveien i dag er at det 
mangler krysningspunkt, i tillegg til at fortauet langs Osloveien oppleves smalt og 
skummelt. I tillegg  fremkommer det av undersøkelsen av krysset der hvor 
Kulpestien/Kongeveien og atkomst til Sjøhagen barnehage møtes og går ut i Kulpeveien er 
et farlig område. Spørsmålene vi har stilt har ikke klart å avdekke hvorvidt elevene ville 
foretrekke Osloveien eller turveien dersom begge hadde vært egnet og trafikksikre, men 
foreldre som har svart foretrekker turveien. Man kan kanskje tenke seg at de eldste 
elevene uansett vil sykle den raskeste veien.  
 
Når det gjelder de reguleringsmessige forhold er det slik at områdeplanen oppstiller 
tydelige rekkefølgekrav om skole- og sykkelvei, som sier at «Før det gis brukstillatelse 
innenfor områdene B1, B1b, B2, BAH1-2, BKS1, B3, B4, BK1, BK2 og B5 skal det være 
etablert skolevei/turvei fra Osloveien langs Kambobekken og Marinabakken til Kulpeveien 
inkl. fotgjengerkryssing av Osloveien». Videre er det gitt at  
«Før det kan gis igangsettingstillatelse for boliger innenfor område B5 skal det være 
opparbeidet g/s-veg langs Osloveien, fra eksisterende g/s-veg ved Kambo stasjon, til 
krysset Møllebakkveien x Osloveien.» Det innebærer at dersom kommunen skal stille krav 
om at G/S-vei langs Osloveien skal gjennomføres allerede nå må dette kravet være 
begrunnet i at det er nødvendig og forholdsmessig for den planlagte bebyggelsen. Det kan 
ikke stilles krav som medfører at en plan i praksis ikke kan realiseres. Når områdeplanen 
har gjort en tydelig vurdering av når de ulike kravene skal utløses kan man tenke seg at 
man har vurdert at turveien skal fungere som en separat, trygg skolevei med mindre støy 
og støv. Denne bør komme tidlig i utviklingen. Gang- og sykkelveien langs Osloveien er 
først og fremst et regionalt tiltak som skal bedre forholdene for myke trafikanter langs 
hovedveiene, i tillegg til å gi et reelt alternativ til bilen som transportmiddel og ikke først og 
fremst et lokalt skolevei-tiltak. Dette kan komme senere i utviklingen av området (ved 
utbygging av B5, som ligger mellom Osloveien og Kambo stasjon). Da unngår man også å 
måtte bygge om løsningen når man skal etablerer ny atkomst til felt B5. 
Kommunedirektøren har vurdert om man kan stille som rekkefølgekrav at utbygger 
iverksetter de strakstiltak som kommunens samferdselsavdeling har foreslått for 
Osloveien, men finner det utfordrende å begrunne dette, da det akutte behovet for 
sikringstiltak ikke utløses som følge av utbyggingen på Sjøhagen brygge, men er en 
konsekvens av manglende tiltak ved utbygging av Sjøhagen-feltet. Det er i så fall trolig ikke 
forholdsmessig å både stille krav om strakstiltak og om gjennomføring av skoleveien langs 
turveien, og i valget mellom disse mener kommunedirektøren at det er riktig at utbygger 
gjennomfører det langsiktige tiltaket som kan berøres av den planlagte utbyggingen. Dette 
innebærer imidlertid at kommunen bør gå i dialog med Viken fylkeskommune om å 
gjennomføre strakstiltak, i påvente at ny skolevei er bygget. Dette kan i så fall ha en 
økonomisk konsekvens for kommunen.  
 
Kommunedirektøren vurderer det som viktig og nødvendig å stille krav om å utbedre der 
hvor Kulpestien/Kongeveien og atkomst til Sjøhagen barnehage møtes og går ut i 
Kulpeveien. Dette forholdet vil helt klart påvirkes av den planlagte utbyggingen. 
Kommunedirektøren vurderer det videre som forholdsmessig at planområdet bidrar til 
gjennomføring av skolevei slik områdeplanen stiller krav om. Dette inkluderer kryssing av 
Osloveien ved Kamboveien. Dette kommer i tillegg til at det er forholdsmessig at 
planområdet bidrar til å utrede kryssløsning Kulpeveien/Osloveien for fremtidig 
gjennomføring. Kommunedirektøren mener at det vil bli utfordrende og skulle fremskynde 
områdeplanens rekkefølgekrav om G/S-vei langs Osloveien i tillegg til de rekkefølgekrav 
man allerede har satt for utbyggingen. Etter en samlet vurdering av alle de ovennevnte 
forhold har kommunedirektøren kommet til at man best sikrer gjennomføring av trygg 
skolevei ved å utløse rekkefølgekravet om skolevei langs turveien, inkludert kryssing av 
Osloveien, i henhold til områdeplanen.  
 
Det vises også til avsnitt om innsigelse.  
 



Renovasjon:  
Plassering av renovasjonsanlegg er regulert i plankartet. Movars betingelser er lagt til 
grunn for plassering og utforming. Plassering er avklart med miljøavdelingen i Moss 
kommune, som påpeker at man som hovedregel ikke ønsker at slike tiltak plasseres på 
motsatt siden av veien for bebyggelsen. Kommunedirektøren har likevel vurdert som 
akseptabelt i dette tilfellet, da man heller ikke ønsker å benytte felles arealer så nært sjø til 
slike tiltak. Det etableres trygg kryssing av vei til anlegget.  Forholdet er ivaretatt.  
 
Miljøforhold:  
Planområdet ble ved førstegangsbehandling og funnet godt egnet til boligutvikling. Ny 
bebyggelse vil gi noe trafikkøkning, og rive- og byggefasen vil bidra til avfall. Dette er 
negativ miljøpåvirkning. Knutepunktutvikling kan likevel sies å gi mindre miljøbelastning 
enn annen type utbygging, da man legger til rett for færre reiser med bil til fordel for tog, 
buss og sykkel. Det er avgjørende for livet i havet utenfor planområdet at tiltak nær og i sjø 
utføres på en skånsom måte. Det er gitt bestemmelser som ivaretar dette. Det er regulert 
hensynssone og gitt bestemmelser som skal ivareta registrert ålegrasforekomst. Det 
foreligger klimagassregnskap for saken. Forholdet er ivaretatt.  
 
Støy: 
Det fremkommer av planbeskrivelsen og vedlagt støyrapport at de planlagte boligene får 
tilfredsstillende støyforhold.  
 
Grunnforhold/Geoteknikk: 
Det foreligger geoteknisk notat utført av DME Miljø og geoteknikk AS (vedlegg 3) Notatet 
konkluderer med at tiltaket ikke vil påvirke stabilitet negativt. Geotekniske vurdering er 
basert på befaring, grunnundersøkelse og tilgjengelig kartmateriale. Undersøkelser i 
forbindelse med prosjekteringen av B1b og BKS1 indikerer at grunnen består av 
steinfylling over fast berg, med liten dybde til fast fjell. Tomten fremstår som egnet til 
bebyggelse. Det er stilt krav om dokumentasjon om grunnforhold i planen.  
 
Overvann: 
Det er utarbeidet prinsipplan for overvann og gitt bestemmelse som stiller krav til 
dokumentasjon til løsning og stilt krav om at klimafaktor på 1,5 legges til grunn for 
beregninger. Det er stilt krav om sedumtak og andel vegetasjonskledde fasader.  
 
Kulturminner:  
Byantikvaren har gjort en vurdering av eksisterende anlegg på tomten og konkludert med 
at det ikke skal stilles krav til bevaring av gjenstående industribebyggelse. Enkelte større 
elementer, som en del av jernbanelinjen inn til området og en del av bryggeanlegget, skal 
inngå i videre utvikling av området, i tillegg til at mindre elementer som for eksempel 
pullerter skal gjenbrukes i uterommene.   
 
Naturmangfoldloven: 
Naturmangfoldloven ble vurdert ved førstegangsbehandling av saken. Det er identifisert to 
viktige naturtyper: hule eiker og ålegras. Ved førstegangsbehandling ble det konkludert 
med at hule eiker og større eiker skulle kartlegges, slik at man kunne ta stilling til om 
utbyggingen ville medføre krav om å gjennomføre en konsekvensanalyse, jf. 
Naturmangfoldloven § 53.  
Det ble da konkludert med at kunnskapsgrunnlaget etter dette var tilfredsstillende og at det 
ikke var nødvendig å foreta nye vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 
9 – 12.  
 
Hule eiker er nå kartlagt og ligger utenfor planområdet. Ålegraset er kartlagt og ligger 
delvis innenfor planområdet. Det er utarbeidet en egen rapport. Tiltak fra rapporten er 
inntatt i planen. Det ble vurdert at tiltaket ville ha liten eller ingen negativ innvirkning på 
naturmangfoldet. Kommunens miljøavdeling har i etterkant påpekt enkelte mangler ved 
foreliggende miljørapport og påpekte at ålegrasforekomsten tilsier at man likevel skulle ha 



gjennomført vurdert etter §§ 9-12. Multiconsult har derfor revidert sin rapport (vedlegg 1 
RIM RAP 002). I rapporten konkluderes det at det er en av syv indentifiserte naturtyper 
som kan få noe forringelse som følge av utbygging som foreslått. Rapporten foreslår tiltak 
som forbedrer situasjonen fra noe forringet til betydelig miljøforbedring. De foreslåtte 
tiltakene er innarbeidet i planens bestemmelser. Forholdet er ivaretatt.  
 
Skapende, Varmere og Grønnere. 
Saken er vurdert opp mot bærekraftstrekanten skapende, varmere og grønnere. Etter en 
samlet vurdering har kommunedirektøren kommet til at planen gir en positiv påvirkning.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Detaljreguleringsplanen vil medføre ordinære driftskostnader på vei og avløpsanlegg og 
eventuelt andre offentlige anlegg som skal tas over av kommunen. Det kan påløpe 
oppgaver for kommunalteknisk avdeling og planavdelingen i forbindelse med skole- og 
sykkelvei tiltak og kryssløsning Kulpeveien/Osloveien (fv. 316), fortrinnsvis som ordinært 
plan- og utredningsarbeid. Det er avsatt noe midler til kryssing, men planavdelingen er ikke 
kjent med eventuelle krav eller knyttet til disse midlene. Kommunens eventuell ansvar og 
rolle må avklares nærmere i dette arbeidet. Det gjelder utbyggingsavtale som omfatter 
planområdet, men det er igangsatt arbeid med justering av denne for å inkludere tiltak som 
følger av de foreslåtte rekkefølgekravene.  
 
Som en konsekvens av innsikt hentet fra spørreundersøkelsen om skolevei synes det 
nødvendig å se på muligheten til å bidra i gjennomføring av strakstiltak på Osloveien, jf. 
også presentasjon gitt i møtet 2.6.21 i utvalg for Landbruk, samferdsel, natur og miljø.  
 
Verdiskaping og kompetanse: 
Det skal etableres inntil 500m² næring innenfor planområdet. Dette vil trolig først og fremst 
dreie seg om service og tjenesteyting og et begrenset antall arbeidsplasser.  
 
Folkehelse og levekår:  
Folkehelseprinsipper fremstår som godt ivaretatt i planforslaget. Det legges opp til tett 
bebyggelse med gode turveier og gang- og sykkelforbindelser. Det legges til rette for 
aktivitet i hverdagen i tillegg til mulighet for sport og rekreasjon. Nærheten til sjø har en 
bærende rolle i konseptet og brukes på flere måter i uterommene. Tilstøtende områder har 
varierte og gode naturkvaliteter som innbyr til ulike former for sosial og fysisk aktivitet 
tilpasset den enkeltes nivå. Det kan oppstå konflikter mellom næringsvirksomhet og boliger 
med hensyn på støy, men utformingen med delvis inntrukne balkonger mot torget bidrar til 
å begrense eventuelle ulemper. Etter offentlig ettersyn har man i tillegg tatt ut muligheten 
for balkong i de to første etasjene på de delene av BAH2 som vender mot torget og mot 
promenaden. Det er eller svært lite støy i området. Det er variasjon i leilighetstyper og 
størrelser, og noen leiligheter kan egne seg for barnefamilier. Det er varierte 
uteoppholdsarealer tilgjengelig i området, med mange møteplasser.  
 
Miljø og klimakonsekvenser: 
Ny bebyggelse medfører økt transport, men område ligger stasjonsnært (tog) og med 
akseptabel kollektivdekning av buss, og er innenfor kriterier for knutepunktutvikling. Med 
hensyn til miljø og klima synes derfor lokaliseringen som riktig. Det er inntatt bestemmelser 
til planen om lokal overvannshåndtering og blågrønne løsninger, blant annet 
sedumtak/vegetasjon på en del av takarealene. Løsningen sikres gjennom detaljerte krav 
til utomhusplanen i § 5.  
 
Oppsummering/konklusjon: 
Det anbefales å vedta planen som den foreligger.  

 
Formannskapet 07.07.2021: 
 
Behandling: 



Protokollmerknad fra Rødt fremmet av Eirik Tveiten, Rødt 
Rødt har under hele behandlingen av denne saken vært tydelig på at vi er svært skeptiske 
til en slik massiv utbygging i strandsonen, selv om det også gir positive konsekvenser i 
form av rensing og opprydding etter tidligere industri. Det er mulig å rense opp i 
strandsonen vår, uten at dette betyr boligbygging og betydelig privatisering av 
strandsonen. Rødt mener at kommunen for fremtiden bør være vesentlig mer 
tilbakeholden med å innvilge dispensasjoner fra 100-meters sonen, også i områder der det 
tidligere har ligget industri. 

 
Korrigering fremmet av ordfører Hanne Tollerud (AP): fremmet av ,  
Innsigelsene fra Viken fylkeskommune er trukkket, siste setning i innstillingen fra plan, 
bygg og teknisk strykes. 

 
 
Votering: 
Innstillingen fra plan, bygg og teknisk med endring lagt fram av ordføreren (siste setning 
strykes) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapet- 075/21: 
Forslag til detaljreguleringsplan for del av Sjøhagen brygge, felt BAH1 og BAH2 – som vist 
på plankart sist revidert 28.5.2021 og i bestemmelser sist revidert 7.6.2021 vedtas med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
Protokolltilførsel fra Eirik Tveiten (Rødt): 
Rødt har under hele behandlingen av denne saken vært tydelig på at vi er svært skeptiske 
til en slik massiv utbygging i strandsonen, selv om det også gir positive konsekvenser i 
form av rensing og opprydding etter tidligere industri. Det er mulig å rense opp i 
strandsonen vår, uten at dette betyr boligbygging og betydelig privatisering av 
strandsonen. Rødt mener at kommunen for fremtiden bør være vesentlig mer 
tilbakeholden med å innvilge dispensasjoner fra 100-meters sonen, også i områder der det 
tidligere har ligget industri. 
 

 
Plan, bygg og teknisk 21.06.2021: 
 
Behandling: 
 
Det ble redegjort fra administrasjonen at innsigelsen er trukket og at skoleveien fra Sjøhagen 
nå blir ferdigstilt. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Plan, bygg og teknisk- 115/21: 
Forslag til detaljreguleringsplan for del av Sjøhagen brygge, felt BAH1 og BAH2 – som vist 
på plankart sist revidert 28.5.2021 og i bestemmelser sist revidert 7.6.2021 vedtas med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Det foreligger innsigelse fra Viken fylkeskommune, og vedtaket er ikke rettskraftig før 
innsigelsen er frafalt.  

 
 
Torunn Årset, direktør PMT 
Moss, 10.06.2021 
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