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KART                     

 

 
Figur 1 Oversiktskart 

 
Avstander (i luftlinje) 

- Reier barnehage (ved Reier barneskole): ca. 150 meter 
- Reier barneskole: ca. 150 meter 
- Hoppern ungdomsskole: ca. 700 meter 
- Butikk: ca. 1 kilometer 
- Jernbanestasjon: ca. 1,5 kilometer 
- Moss sentrum: ca. 2 kilometer  
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BESKRIVELSE           

 
Opplysninger etter forskriften 
I henhold til FOR-2017-12-08-1950 (Forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven) § 1 skal planinitiativet i nødvendig grad omtale 
premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for: 
 

a) formålet med planen 
Eiendommene er i dag avsatt til allmennyttig formål. Gjeldende reguleringsplan ble 
utarbeidet i 1982 og la til rette for utvidelse av Jeløy kurbad. Aktuelle eiendommer var på 
dette tidspunktet bebygd med eneboliger tilsvarende dagens situasjon. 
 
Det er nå klart at det ikke er aktuelt å endre bruken av eiendommene til allmennyttig formål. 
Formålet med planen er å regulere om til boligformål og sørge for at eksisterende boliger kan 
utnyttes i samsvar med ny reguleringsplan. Samtidig ønsker forslagsstiller å legge til rette for 
muligheten til å utvide eksisterende bygninger eller bygge ny enebolig, kjedede eneboliger 
eller tomannsbolig mellom de eksisterende boligene.  
 

b) planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
Planområdet består av to eiendommer og ligger langs Bråtengata på Jeløya. Eiendommene 
utgjør totalt 2 834 m2 og består i dag av to eneboliger med tilhørende hager. Hensikten med 
reguleringsplanen er, som nevnt ovenfor, å endre planformålet og sørge for at bebyggelsen 
og bruken av disse eiendommene er i samsvar med reguleringsplan. Samtidig er det ønske 
om å åpne for muligheten til utvidelse av eksisterende boliger eller å bygge kjedede 
eneboliger eller tomannsbolig i tillegg. Planen vil derfor legge til rette for en økning av bruken 
med inntil to boenheter. 
 
En økning med to boenheter i dette området, er ikke egnet til å få betydelige virkninger 
utenfor planområdet. Økt trafikkmengde som følge av to nye boenheter må anses som 
ubetydelig sett i forhold til den eksisterende trafikkmengden. 
 
To nye boenheter vil heller ikke medføre betydelig press på skoler og barnehager i området. 
 
Vi vurderer også at en slik fortetting vil passe inn i området og at den ikke vil få virkninger for 
landskapsbildet. 
 
Vi tenker å diskutere nøyaktig planavgrensning i oppstartsmøtet. 
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Figur 2 Kart over eiendommene 

 
c) planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Det er foreløpig ikke lagt konkrete planer for tiltak innenfor planområdet Forslagsstiller 
ønsker muligheten til å utvide eksisterende bebyggelse eller fortette mellom de eksisterende 
boligene. I utgangspunktet ser vi for oss en eventuell fortetning på inntil én tomannsbolig 
eller to mindre eneboliger, f.eks. i kjede. Det kan også være aktuelt å fortette med én 
enebolig, tilsvarende tidligere fortetting i nærområdet. 
 
I figur 3 har vi lagt inn en illustrasjonsskisse med to kjedede eneboliger. De illustrerte kjedede 
eneboligene har et bebygd areal på ca. 120 m2 per bolig, noe som fører til ca. 25 %-BYA totalt 
for eiendommene. I oppstartsmøtet ønsker vi å diskutere hvordan planen skal utformes, 
f.eks. om vi skal ha samme formål for hele byggeområdet, eller om området i midten skal ha 
eget formål og eventuelt regulerte tomtegrenser. 
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Figur 3 Illustrasjonsskisse med mindre kjedede eneboliger inntegnet 

d) utbyggingsvolum og byggehøyder 
Etter en gjennomgang av hva det er plass til og hva som kan passe inn i strøket, vurderer vi at 
enebolig, kjedede eneboliger eller tomannsbolig vil kunne være hensiktsmessig. Slik 
bebyggelse må tilpasses strøkets karakter. I området rundt finner vi boligblokker og 
næringsvirksomhet. Vi vurderer imidlertid at eventuell fortetting bør tilpasses 
eneboligbebyggelsen i området. 
 
Strøkskarakteren til det eksisterende eneboligområdet tilsier at bebyggelse med 2-3 etasjer 
vil kunne passe inn. Forslagsstiller ønsker også å diskutere muligheten for en innredet 
loftsetasje. Det totale bebygde arealet er i dag på ca. 450 m2. Dette tilsvarer 16 %-BYA. Vi ser 
for oss at totalt tillatt utnyttelse på ca. 30 %-BYA kan være riktig ut fra de bebygde 
omgivelsene.  
 

e) funksjonell og miljømessig kvalitet 
Funksjonell og miljømessig kvalitet for tiltak etter plan- og bygningsloven er langt på veg 
ivaretatt gjennom byggteknisk forskrift.  
 

f) tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
Landskapet rundt planområdet er i hovedsak preget av bebyggelse. Området rundt 
inneholder mye eldre villabebyggelse, men i umiddelbar nærhet til planområdet finner vi også 
blokkbebyggelse og Unicare Jeløy (Jeløy kurbad), en del av spesialhelsetjenesten i helse Sør-
Øst.  
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Planen har som utgangspunkt å skulle formalisere den eksisterende bruken, men også å 
legge til rette for hensiktsmessig fortetting. Slik fortetting vil være av begrenset omfang, og 
det tas sikte på å tilpasse tiltaket til de omkringliggende bebygde og naturlige omgivelsene. 
Slik tilpasning kan konkretiseres i bestemmelsene, men det vil i alle tilfelle være et krav om 
tilpasning etter pbl. § 29-2. 
 

g) forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 
og pågående planarbeid 

 
Reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan er Reguleringsplan for Bråten, Jeløy kurbad m.m. I denne planen er 
arealet avsatt til allmennyttige formål (Kurbad – rekonvalesenthjem).  
 

 
Figur 4 Gjeldende reguleringsplan 

Kommuneplan 
I gjeldende kommuneplan (2011-2022) er eiendommene avsatt til formål bebyggelse og 
anlegg. 
 
 

 
Figur 5 Gjeldende kommuneplan 

 
I foreslått ny kommuneplan (2020-2030) er eiendommene avsatt til formål tjenesteyting. 
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Figur 6 Ny kommuneplan 

 
Vi legger til grunn at et eventuelt planforslag ikke blir vedtatt før den nye kommuneplanen er 
gjeldende. 
 
Planen vil være i strid med formålet i foreslått ny kommuneplan. Formålet i kommuneplanen 
er nok foreslått på bakgrunn av gjeldende reguleringsplan. Det vil være svært lite sannsynlig 
med bruksendring av eksisterende boligbebyggelse til tjenesteyting, og det heller ikke 
påregnelig at bebyggelsen blir revet for å legge til rette for ny bebyggelse i samsvar med 
foreslått formål.  
 
Det går frem av areal- og transportstrategier i planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel 
(s. 6) at Moss skal styrkes som regionssenter «[g]jennom en transporteffektiv arealstrategi 
med fokus på fortetting og knutepunktutvikling». Aktuelle eiendommer ligger nær 
kollektivknutepunkt og Moss sentrum og egner seg derfor godt til fortetting. Vi vurderer at 
planen, på tross av å være i strid med foreslått formål, følger opp areal- og 
transportstrategien til kommuneplanen. 
 
Så framt det ikke legges til rette for mer enn 4 nye boenheter, forstår vi at det ikke er krav om 
nærlekeplass, jfr. forslag til bestemmelser pkt. 10.1 første ledd annet punktum. Vi vurderer 
videre at det for denne planen ikke er hensiktsmessig å legge til rette for felles 
uteoppholdsarealer ettersom tilstrekkelig uteoppholdsareal kan etableres på egen tomt for 
hver boenhet. 
 
Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 (vedtatt 21.06.2018) 
Selv om Østfold fylkeskommune ikke lenger finnes, er det fortsatt fylkesplan for Østfold som 
er gjeldende for det aktuelle området. 

I fylkesplanen for Østfold er det skissert tre langsiktige hovedmål relatert til de tre 
hovedtemaene klima og miljø, verdiskapning og kompetanse og levekår og folkehelse.  

Hovedmål:  

Klima og miljø: 
Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur, kulturminner og kulturlandskap, 
og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor.  
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Verdiskapning og kompetanse: 
Østfold skal være attraktivt for mennesker og kapital, og tilby et velfungerende 
arbeidsmarked. Vi skal ha et bærekraftig næringsliv preget av nyskaping, riktig 
kompetanse og samhandling.  

Levekår og folkehelse: 
God livskvalitet for alle som bor i Østfold.  

I plankartet for fylkesplanen ligger planområdet innenfor eksisterende tettbebyggelse.  

 

Figur 7 Gjeldende fylkesplan 

Under «Regionale strategier for Mosseregionen» går det frem at det skal «legges vekt på 
utbygging i form av fortetting og transformasjon i by- og områdesentrene». Vi vurderer at 
planen følger opp intensjonen i fylkesplan for Østfold. 

h) vesentlige interesser som berøres av planinitiativet og forventede problemstillinger i 
planen 

Eiendommene er undersøkt med naturbase.no og miljoatlas.miljodirektoratet.no, og det er 
ikke registrert truede, fredede eller prioriterte arter på eiendommene. Det er heller ikke 
registrert kulturminner på eiendommene. 
 
Det er registrert moderat til lav aktsomhetsgrad med hensyn til radon. Radon er et forhold 
som er tilstrekkelig ivaretatt gjennom byggteknisk forskrift. 
 

i) hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 

Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse i forbindelse med planarbeidet. Vi vurderer foreløpig at 
planen ikke er egnet til å medføre særskilt risiko eller sårbarhet. 
 

j) hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart 

Vi legger til grunn at kommunen foretar en selvstendig vurdering av dette. 
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k) prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 

Det er ikke lagt opp til møter eller medvirkning utover de ordinære prosessuelle kravene etter 
plan- og bygningsloven kapittel 5. Dersom kommunen vurderer at dette kan være 
hensiktsmessig, kan vi gjerne diskutere det i oppstartsmøtet. 
 

l) vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Planen er vurdert opp mot §§ 6, 7 og 8 i gjeldende forskrift om konsekvensutredninger. Vi 
vurderer at planen ikke fordrer konsekvensutredning. Slik vi ser det, fører ikke planen til et 
nytt boligområdet, jfr. forskriftens vedlegg I nr. 25. 
 
 


