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PLANINITIATIV 
(Jf. pbl § 12-8 og forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl § 1).  

1 Bakgrunn og hensikt (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 
Onstad Eiendom og Invest AS (forslagsstiller) ønsker å legge til rette for utvikling av boligbebyggelse i 
Abels gate 50 (gnr./bnr. 2/2356 og 2/2362), i henhold til overordnede føringer fra kommuneplanens 
arealdel 2020-2030 [2], hvor arealet er avsatt til boligformål og grønnstruktur.  

2 Planområdet og tiltaket (Jf. § 1 andre ledd bokstav b, c, d og e) 

 Planområdet  
Planområdet ligger ved Krapfoss, sentralt i Moss, rett ved Krapfoss bru, i krysset mellom Abels gate, 
Vålerveien og Øreveien. Planområdet omfatter hele gnr./bnr. 2/2356 og 2/2362, 2/2357, 2/2359 
samt deler av 2/2351, Abels gate og Vålerveien. Det er ca. 150 meter til Krapfoss skole og ca. 500 
meter til rv. 19 ved krysset Innfartsveien/Klostergata/Vogts gate. 

Planområdet er ca. 11,8 dekar stort, men størrelsen på planområdet er avhengig av endelig 
planavgrensning som fastsettes i det videre planarbeidet. Foreslått planavgrensning er vist figur 2-2. 
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Figur 2-1: Lokalisering av planområdet (rød sirkel) sett i et overordnet perspektiv [12]. 

 
Figur 2-2: Foreslått planavgrensning [12]. 
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 Tiltaket 
Innenfor planområdet ønsker forslagstiller å legge til rette for utvikling av boligbebyggelse i henhold 
til overordnede føringer fra kommuneplanens arealdel. Innenfor planområdet er det planlagt ca. 80 
boenheter i form av leiligheter i ulik størrelse. Foreslått bebyggelse er oppdelt i 5 boligrekker. De 
enkelte husene har variasjon i fasader og takform for å bryte opp volumene og gi området preg av 
småhusbebyggelse. Bebyggelsen er i 2-4 etasjer med leiligheter over ett og to plan.   

Ny bebyggelse tilpasses omkringliggende områder og Vansjø. Det legges opp til varierende 
etasjehøyde på boligrekkene, med plassering av de høyeste boligrekkene mot Abels gate, mens 
bebyggelsen nærmest Vansjø er lavere. Boligrekkene er også plassert forskjøvet i forhold til 
hverandre slik at flest mulig boenheter får utsikt mot Vansjø (Figur 2-5).  

Området langs Vansjø er tenkt avsatt til friluftsområde og kan tilrettelegges for bryggepromenade og 
noe båtplasser.  

Det er utarbeidet foreløpige skisser av det planlagte tiltaket som vedlegges planinitiativet. Endelig 
plassering og utforming av bebyggelsen, samt størrelse på bryggepromenaden og båtplasser vil skje i 
samråd med planmyndighet og andre berørte gjennom planprosessen.  

 
Figur 2-3: Skisse som viser tenkt utnyttelse av planområdet (Illustrasjon Link arkitektur) 
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Figur 2-4: 3D-illustrasjon av mulig bebyggelse sett ovenfra mot sørøst (Illustrasjon Link arkitektur). 

 
Figur 2-5: Mulig bebyggelse sett fra Vansjø (Illustrasjon Link arkitektur). 

 

 

 

3 Rammer og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g og l) 

 Kommuneplanens samfunnsdel – Moss 2030 
Samfunnsdelens visjon [1] er «Mangfoldige Moss – Skapende, varmere, grønnere». Det er definert 
tre innsatsområder: 
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o Levekår og folkehelse 
o Verdiskaping og kompetanse 
o Miljø og klima 

Felles for disse innsatsområdene er begrepet «bærekraftig». I disse innsatsområdene ligger blant 
annet et godt oppvekstmiljø, en attraktiv bokommune og tilrettelegging for å redusere utslipp av 
klimagasser. 

 Kommuneplanens arealdel 2021-2032  
Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2021-2032 [2] avsatt til framtidig boligbebyggelse og 
grønnstruktur som vist i figur 3-1.  

Tilstøtende areal er vist som nåværende boligbebyggelse og nåværende friområde (Vansjø, 
Blåbæråsen). 

 

 
Figur 3-1: Utsnitt av plankartet i kommuneplanens arealdel [2]. 

Det er ingen spesifikke planbestemmelser knyttet til planområdet, men det er mange generelle 
bestemmelser i kommuneplanen som er relevante for planarbeidet, for eksempel krav til flomhøyde, 
uteoppholdsareal og parkering. Disse nevnes ikke spesifikt her, men vil bli innarbeidet i det videre 
planarbeidet.  
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 Andre overordnede planer 

3.3.1 Kommunedelplan for klima (klimaplan 2020-2030) 
Hovedmålet i kommunedelplan for klima [3] er å redusere direkte klimagassutslipp med 60 % innen 
2030 (målt mot 2016). For å nå dette legges det vekt på blant annet fossilfri transport, valg av gange, 
sykkel og kollektiv, utvikling med vekt på kollektivknutepunkt samt tilrettelegging for miljøvennlige 
og bærekraftige løsninger. 

3.3.2 Kommunedelplaner for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 
Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap (2009-2021) [4] beskriver 
arealpress, fortetting og transformasjon som utfordringer for kulturminneverket og lister opp 
prioriterte kulturmiljøer, kulturminner og kulturlandskap. Kommunedelplan for kulturminner, 
kulturmiljøer og kulturlandskap (2017-2029) [5] beskriver blant annet kulturlandskap og nyere tids 
kulturminner. Videre gir den planbestemmelser og legger en strategi- og handlingsplan. Med unntak 
av Krapfoss-dammen, se kapittel 4.4, er det ingen kulturminner, kulturmiljøer eller kulturlandskap 
identifisert i eller i nærhet av planområdet. 

 Statlige og regionale bestemmelser og retningslinjer 

3.4.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging [6] er å oppnå en 
bedre samordning av areal- og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, 
sektorer og forvaltningsnivåer. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling, samt fremme helse, miljø og livskvalitet. Retningslinjene legger blant annet vekt 
på å styrke sykkel og gange som transportform, effektiv og sikker trafikkavvikling og god 
framkommelighet for næringstransport, samt universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

3.4.2 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Hensikten med statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning [7] er å 
sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere klimagassutslipp og 
bidrar til at klimatilpasning ivaretas, og å sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i kommunene. Retningslinjene sier at kommunene og fylkeskommunene skal 
innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, der det også tas hensyn til 
effektiv ressursbruk for samfunnet.  

3.4.3 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
Mossevassdraget er vernet, og rikspolitiske retningslinjer gjelder. Verneformålet avgrenset slik: 

o Vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på 
inntil 100 meters bredde langs sidene av disse. 

o Andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi. 
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Smalere vassdragsbelte enn 100 meter kan bestemmes gjennom reguleringsplan. De nasjonale mål 
for forvaltningen av de vernede vassdrag er gitt ved Stortingets behandling av verneplanene for 
vassdrag, bl.a. i Innst. S. nr. 10 (1980–81). For å oppnå målene må det særlig legges vekt på å: 

o Unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, 
kulturminner og kulturmiljø. 

o Sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene. 
o Sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner. 
o Sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt som det 

er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. 
o Sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk og reindrift mot nedbygging der disse 

interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket. 

3.4.4 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
Hensikten med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen [8] er 
å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging. Retningslinjene stiller blant annet krav 
om vurdering av konsekvenser for barn og unge i planleggingen, foreta en samlet vurdering av barn 
og unges oppvekstmiljø, utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og 
kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, og organisere planprosessen slik at 
synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram. 

 Regionale og kommunale føringer 

3.5.1 Fylkesplan – Østfold mot 2050 (2018) 
Fylkesplan «Østfold mot 2050» [10] ble vedtatt 22.08.2018, og omfatter hele tidligere Østfold fylke. 
Det er definert tre hovedtemaer i planen: Klima og miljø, verdiskapning og kompetanse, samt levekår 
og folkehelse. Fylkesplanen har et overordnet mål om at utbyggingsmønsteret skal være bærekraftig 
og følge bestemte prinsipper. Disse prinsippene er at utbyggingsmønsteret i regionen skal basere seg 
på eksisterende sentra og infrastruktur, og at byene skal styrkes ytterlige som naturlige sentra og 
knutepunkt. Man ønsker fortetting, transformasjon og arealøkonomisering, framfor å ta i bruk urørte 
naturområder eller dyrka mark. Det skal tilrettelegges for miljøvennlige transportløsninger og 
redusert bilbruk. Man skal samle og minimalisere naturinngrep og tenke samlokalisering. 
Planområdet som vist i figur 3-2 er avsatt til tettbebyggelse, og ligger utenfor RPR 
(strandsonegrensen) i fylkesplanen.  
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Figur 3-2: Utsnitt fra fylkesplanen for Østfold med planområdet (rød sirkel) [10].  

 Vannforvaltningsplan for vannregion Glomma 
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016–2021 [11] gir rammer og føringer for 
hvordan vannmiljøet og vannressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Vannregionen 
omfatter blant annet Mossevassdraget med tilhørende nedbørsfelt. Planen fastsetter 
miljøkvalitetsnormer for elver, innsjøer, grunnvann og kystvann, og setter frister for når miljømålene 
skal nås. 

Regional plan for vannforvaltning bygger på forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften). Ifølge vannforskriften skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og minst 
god kjemisk tilstand. 

 Forhold til gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i dag uregulert. Mot øst finnes reguleringsplanen «Ørehavna området mellom 
Vålervegen – Ørevegen – Grensen mot Rygge», vedtatt 18. desember 1980, som regulerer 
boligområdet øst for Vålerveien. Denne reguleringsplanen regulerer også deler av Vålerveien. 
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Figur 3-3: Utsnitt av reguleringsplankart [12]. 

 Forhold til forskrift om konsekvensutredninger 
Tiltaket er vurdert mot forskrift om konsekvensutredning. Etter forslagsstillers vurdering utløser ikke 
planforslaget krav om konsekvensutredning, da tiltaket verken faller inn under § 6, § 7 eller § 8. Se 
vedlegg 1 for detaljer.  

4 Eksisterende situasjon (jf. § 1 andre ledd bokstav b og i) 

 Arealbruk 
Planområdet er i all hovedsak opparbeidet som en næringseiendom med flere næringsbygg med 
tilhørende utomhusareal. Trelastvarehuset «Byggern Onstad» benytter hele eiendommen, men 
denne virksomheten er planlagt avviklet i løpet av de neste årene. Deler av randsonen mot vannet i 
nord og mot Abels gate i vest består av grønnstruktur. 
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Figur 4-1: Ortofoto av planområdet og tilstøtende områder [12]. 

Arealbruk i tilstøtende områder er hovedsakelig infrastruktur og bolig (eneboligbebyggelse) mot øst, 
sør og vest. I tillegg noe grønnstruktur mot sør og vann mot nord. 

 Stedets karakter 
Planområdet ligger i et område som er preget av hovedsakelig boligbebyggelse i form av eneboliger, 
og dagens arealbruk i planområdet er et fremmedelement.  
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Figur 4-2: Kantsonen langs Vansjø innenfor planområdet sett fra vest mot øst (plankonsulentens fotografi). 

 Landskap 
Landskapet i denne delen av Moss er kupert og består i stor grad av tettbebyggelse med spredte, 
ubebygde koller av bart fjell. Vansjø dominerer mot nord, men vannkanten er stort sett nedbygd og 
vannet oppleves derfor i liten grad. Vansjø ligger på ca. kote +25 og lokalt stiger terrenget ca. 40 
meter opp til ca. kote +65 på toppen av Blåbæråsen rett sør for planområdet. 

 
Figur 4-3: Blåbæråsen sett fra planområdet, fra nord mot sør (plankonsulentens fotografi). 
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Figur 4-4: Utsnitt av Moss kommunes 3D-modell sett fra øst mot vest med planområdet midt i bildet og Blåbæråsen til 
venstre [12]. 

Internt i planområdet er det store høydeforskjeller fra ca. kote +25 i vannkanten mot nord til ca. kote 
+37 i østre del. Planområdet er sterkt bearbeidet av menneskelig aktivitet og er terrassert. Det er to 
hovednivåer (terrasser): kote +26 sentralt og kote +32 mot øst, hvor høydeforskjellen mellom dem 
tas opp av bebyggelse. 

  
Figur 4-5: Lengdeprofilet til venstre går fra sør mot nord (Blåbæråsen til vannkanten). Lendeprofilet til venstre går fra vest 
mot øst (Vansjøveien 2 til området ved Krapfoss bru) [12]. 

 Kulturminner og kulturmiljø 
Det foreligger ingen automatisk fredete eller nyere tids kulturminner innenfor planområdet, eller i 
umiddelbar nærhet av planområdet. Ca. 75 meter mot øst ligger rester etter Krapfossdammen (ID 
232637-2), et teknisk-industrielt kulturminne fra 1840-årene, som er vernet etter plan- og 
bygningsloven. Riksantikvaren skriver følgende [13]: 

Rester av anleggene forteller en viktig del av regulering av Vansjø, først ved Krapfossdammen 
i 1840-årene. Sponvikdammen ble demmet opp i 1886, etter at det var utsprengninger i øvre 
og nedre Vrangen, men dammen ble i 1943 flyttet til Klova, der dagens klappedam ligger. 
Moss kommunes informasjonsplakett ved Krapfossdammen: "Krapfoss er navnet på det 
smale sundet hvor Krapfossbrua senere ble bygget. Den eldre formen av navnet er Krappifors 
= Trangfossen. Navnet henspiller på et trangt elveløp med foss eller stryk. Fram til 1887 
markerte Krapfossen skillet mellom øvre og nedre Vansjø med en høydeforskjell på ca 2,5 
meter. Vansjø med sine skoger og vassdraget som tømmervei var avgjørende for etablering 
av sagene i Mossefossen. De mange trange og vanskelige partiene i Vansjø var en utfordring 
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for skogs-arbeiderne og tømmerfløterne. I 1795 fikk sagbrukseierne tillatelse til å renske opp 
elveløpene og til å bygge en reguleringsdam (1864) ved Krapfossen. I gammel tid var 
vassdraget en viktig ferdselsåre for transport av folk, tømmer og andre varer mellom byen og 
bygdene rundt Vansjø. I 1865 ble det anlagt ny Vålervei med bro på Krapfoss og over Rødsund 
til Våler. 

Disse anleggene er en del av Verneplan ii, St.prop 77 1979/80. Bevares gjennom hensynsone 
bevaring av kulturmiljø (H570) med bestemmelser for bevaring. 

Det er i tillegg flere SEFRAK-registrerte bygg i boligområdene liggende et stykke rundt planområdet.  

 Naturverdier 
Det er registrert hul eik i veikanten i krysset Abels gate x Vålerveien [13]. Denne er registrert som 
naturtype «Store gamle trær» og er vurdert til å ha lokalt viktig verdi. Registreringen ble gjort i 2015. 

Rett sør for planområdet, på Blåbæråsen, er det registrert snøugle (art av nasjonal 
forvaltningsinteresse, nær truet i norsk rødliste). Registreringen er gjort for nærmere 40 år siden 
(1979), og det er usikkert om den fortsatt er aktuell. I Vålerveien, rett sør for planområdet er det 
registrert filtarve som er definert som fremmed art i artsdatabanken. 

 

 
Figur 4-6: Utsnitt fra Miljøstatus, utvalgte naturtyper og arter på land [13]. (Brun sirkel markerer hul eik, gul sirkel markerer 
snøugle på Blåbæråsen og ask på eiendommen Øvreveien 3) 
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 Rekreasjon og friluftsliv, inkludert barn og unges interesser 
Planområdet har ingen funksjon eller verdi som rekreasjonsområde. I tilstøtende område mot sør 
finnes Blåbæråsen, grønnstruktur i tettbygd strøk, som har et potensial for rekreasjon og friluftsliv 
for nærliggende boliger. Dog er det veldig bratt, noe som gjør området vanskelig tilgjengelig, og åsen 
virker ikke mye brukt. Det er for eksempel ikke registrert noen stier i området. Blåbæråsen er ikke 
registrert som friluftsområde i kommuneplanens temakart, mens andre koller i området er det. I 
tilstøtende område mot nord finnes Vansjø, et friluftsområde i sjø. 

 Landbruk 
Planområdet har ingen funksjon eller verdi som landbruksområde. 

 Trafikk 
Planområdet er knyttet til overordnet veinett gjennom de kommunale veiene Abels gate, Vålerveien 
og Øreveien. Korteste avstand til riks-/fylkesvei er ca. 500 meter til rv. 19 via Abels gate. 
Fartsgrensene på de kommunale veiene i området er 50 km/t. Det er ikke registrert ÅDT på disse 
veiene. Dagens avkjørsel til planområdet er fra Abels gate, like vest for krysset, se figur 4-7. Det er 
også en avkjørsel fra Vålerveien som er stengt med port. 

 
Figur 4-7: Krysset Abels gate (til venstre) x Vålerveien (til høyre) x Øreveien (fotostandpunkt) (kilde: maps.google.com). 

Det er gang- og sykkelavstand til Moss sentrum og relativt god tilrettelegging for gående og syklende 
på de kommunale veiene i nærhet av planområdet. På Vålerveien og Øreveien er det tosidig fortau, 
mens det langs Abels gate er ensidig fortau (mot nord). I krysset mellom disse er det tilrettelagte 
fotgjengeroverganger. 
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Figur 4-8: Abels gate med ensidig fortau, hvor man ser planområdet på venstre side og Blåbæråsen på høyre side (kilde: 
maps.google.com). 

Det er også relativt god tilrettelegging for kollektivtrafikk. Direkte øst for planområdet ligger 
kollektivholdeplassene «Krapfossbrua» i Vålerveien. Ca. 60 meter vest for planområdet ligger 
kollektivholdeplassene «Vansjøveien» i Abels gate. Begge kollektivholdeplassene betjenes av rute 
620 (Moss-Svinndal, avganger minimum hver andre time, oftere i enkelte perioder). Det er ca. 500 
meter til kollektivholdeplassene «Nesparken» med regionale kollektivruter (blant annet til/fra Oslo 
sentrum) og et stort utvalg lokale kollektivruter. 

 Teknisk infrastruktur 
Det er en transformatorstasjon ved avkjørselen til planområdet og en pumpestasjon i kantsonen mot 
Vansjø i nordvestre del av planområdet. Det er kommunale vann- og avløpsledninger i planområdet, 
og ny boligbebyggelse forutsettes tilkoblet til dette.  Innspillene/føringer fra Moss 
kommune/avdeling vei, vann og avløp som omhandler kapasitet og tilkobling for vann og avløp, samt 
veiutforming skal vurderes gjennom planleggingsarbeidet.  

 Grunnforhold 
NGUs overordnede løsmassekart [14], se figur 4-9, viser at planområdet består av delvis hav- og 
fjordavsetning og strandavsetning med usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen 
(lyseblå farge) og delvis fyllmasse (antropogent materiale) (grå farge). Flere steder i planområdet, 
blant annet i øst, er det på befaring observert berg i dagen. 
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Figur 4-9: Utsnitt fra NGUs løsmassekart (kilde: ngu.no) [14].  

 Støy og luftkvalitet 
Planområdet er etter plankonsulentens kjennskap ikke kartlagt med hensyn på verken støy eller 
luftkvalitet [13] i overordnede planer. Planområdet ligger utenfor støysoner knyttet til europa-/riks-
/fylkesveier og jernbane. På bakgrunn av begrenset biltrafikk i området antas støy å være en 
håndterbar problemstilling og luftkvalitet ikke å være en problemstilling.  

 Risiko og sårbarhet 
Det er gjort en foreløpig, overordnet gjennomgang av naturrisiko, kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritisk infrastruktur, menneske- og virksomhetsbaserte farer. Deler av planområdet er i NVEs 
kartløsning [15] registrert med faresone for flom, aktsomhetsområde for flom og kvikkleiresone. Det 
er foreløpig ikke identifisert andre risiko- eller sårbarhetselementer.  



Abels gate 50 - Detaljreguleringsplan  multiconsult.no 
Planinitiativ  

 

10223187-01-PLAN-NOT-01 19. august 2022 / Revisjon 03 Side 17 av 27 
 

 
Figur 4-10: Utsnitt fra NVEs Atlas med faresone for flom (mørkblå skravur), aktsomhetsområde for flom (lilla skravur) og 
kvikkleiresone (lyseblå skravur) [15]. 

5 Forventede konsekvenser av tiltaket og aktuelle utredningstemaer (jf. § 1 andre ledd 
bokstav b og f)  

Forslagsstiller vurderer at en utvikling av planområdet til boligformål ikke vil medføre vesentlige 
konflikter. Følgende utredningstemaer anses å være de mest sentrale i planarbeidet: 

• Grunnforhold 
• Risiko og sårbarhet 
• Landskap 
• Støy 

For øvrig vil det knyttes kommentarer til alle utredningstemaer listet opp i departementets veileder 
for planbeskrivelser. 

6 Vesentlige interesser og forventede interessekonflikter (jf. § 1 andre ledd bokstav, h)  
Utvikling av planområdet til boligbebyggelse og grønnstruktur er i tråd med kommuneplanens 
arealdel. Det forventes ingen vesentlige konflikter knyttet til utvikling av planområdet. Åpning av 
kantsonen langs Vansjø for allmenn bruk antas å bli godt mottatt i lokalmiljøet. 
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7 Prosesser for samarbeid og medvirkning (jf. § 1 andre ledd bokstav j og k) 
Det vil legges opp til medvirkning jf. plan- og bygningsloven § 5. Dette inkluderer varsel om oppstart, 
høring, og offentlig ettersyn av planforslag. Forslagsstiller kan på det nåværende tidspunkt ikke se 
behov for medvirkning utover minimumskravene i plan- og bygningsloven, men dette vil vurderes 
fortløpende. Et åpent informasjonsmøte for lokalmiljøet kan bli aktuelt. Dialogmøter med eventuelt 
berørte vil gjennomføres etter behov. 
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9 Vedlegg 

Vedlegg 1: Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger  

§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
I det påfølgende gjøres det en vurdering av forholdet mellom planarbeidet og §6 i forskrift om 
konsekvensutredninger, som gjelder planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding. 

§ 6 Forslagsstillers vurdering 

Bokstav a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale 
planer etter plan- og bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner 
etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene 
fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II 

Ikke relevant. Planarbeidet gjelder en 
detaljreguleringsplan. 

Bokstav b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for 
tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

Se vurdering av vedlegg I nedenfor. 

Bokstav c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn 
plan- og bygningsloven. 

Ikke relevant. 
 

 

Vedlegg I Forslagsstillers vurdering 

1. Råoljeraffinerier (med unntak av virksomheter som 
utelukkende produserer smøremidler av råolje) og anlegg for 
omdanning til gass og væske av 500 tonn kull eller oljeskifer eller 
mer pr. døgn. 

Ikke relevant. 

2. a) Varmekraftverk og andre forbrenningsinstallasjoner, også 
mobile og midlertidige gasskraftverk, med en energiproduksjon 
på minst 150 MW (mindre anlegg omfattes av vedlegg II nr. 3a). 
 b) Kjernekraftverk og andre kjernereaktorer, herunder avvikling 
eller nedlegging av slike (med unntak av forskningsanlegg for 
produksjon og omdanning av spaltbare og fertile stoffer der 
maksimal kraft ikke overstiger 1 kW vedvarende mengde). 
 

Ikke relevant. 

3. a) Anlegg for opparbeiding av bestrålt kjernebrensel 
 b) Anlegg beregnet: 
 i) på produksjon eller anrikning av kjernebrensel 
 ii) på bearbeiding av bestrålt kjernebrensel eller avfall med høy 
radioaktivitet 
 iii) på disponering av bestrålt kjernebrensel 
 iv) utelukkende på disponering av radioaktivt avfall 
 v) utelukkende på lagring (planlagt å vare mer enn 10 år) av 
bestrålt kjernebrensel eller radioaktivt avfall på annet sted enn 
produksjonsstedet. 

Ikke relevant. 

4. a) Integrerte anlegg for førstegangssmelting av støpejern og 
stål 

Ikke relevant. 
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 b) Anlegg for produksjon av ikke-jernholdige råmetaller fra 
malm, konsentrater eller sekundærråstoffer ved hjelp av 
metallurgiske, kjemiske eller elektrolytiske prosesser. 
 
5. Anlegg for utvinning av asbest og for behandling og 
bearbeiding av asbest og produkter som inneholder asbest: når 
det gjelder asbestsementprodukter, med en årlig produksjon på 
over 20 000 tonn ferdige produkter; når det gjelder 
friksjonsmateriale, med en årlig produksjon på over 50 tonn 
ferdige produkter; og når det gjelder annen anvendelse av 
asbest, med et årlig forbruk på over 200 tonn. 
 

Ikke relevant. 

6. Integrerte kjemiske installasjoner, dvs. anlegg for fremstilling i 
industriell målestokk av stoffer ved hjelp av kjemiske 
omdanningsprosesser, der flere enheter ligger ved siden av 
hverandre og funksjonelt sett hører sammen, og som er 
beregnet på: 
 a) Fremstilling av organiske basiskjemikalier 
 b) Fremstilling av uorganiske basiskjemikalier 
 c) Fremstilling av fosfor-, nitrogen- eller kaliumgjødsel (ren eller 
sammensatt gjødsel) 
 d) Fremstilling av basisprodukter for plantevernmidler samt 
biocider 
 e) Fremstilling av farmasøytiske basisprodukter ved hjelp av 
kjemiske eller biologiske metoder 
 f) Fremstilling av sprengstoff. 
 

Ikke relevant. 

7. a) Jernbanelinjer for langdistansetrafikk. Flyplasser med en 
rullebane på 1600 meter eller lengre (mindre tiltak omfattes av 
vedlegg II nr. 10d) 
 b) Motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt 
motorisert trafikk 
 c) Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt eller utbedring 
og/eller utvidelse av en eksisterende vei som har to kjørefelt slik 
at den får minst fire kjørefelt, dersom en slik vei har en lengde på 
minst 10 km 
 d) Forstads- og T-baner med investeringskostnader på mer enn 
750 millioner kr 
 e) Andre vei- og jernbanetiltak med investeringskostnader på 
mer enn 750 millioner kr. (mindre jernbaneanlegg omfattes av 
vedlegg II nr. 10c, mindre veier omfattes av vedlegg II nr. 10e). 

Ikke relevant. 

8. a) Etablering av innlands vannveier og havner for trafikk på 
innlands vannveier der skip over 1 350 tonn kan seile (mindre 
tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10f) 
 b) Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på 
over 1 350 tonn kan seile og anløpe. Ferjekaier inngår i punkt 7b, 
7c eller 7e. 

Ikke relevant. 

9. Anlegg for behandling av farlig avfall ved forbrenning, kjemisk 
behandling som definert i bilag I til Europaparlamentets og 

Ikke relevant. 
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Rådets direktiv 2008/98EF av 19. november 2008 om avfall, 
avsnitt D9 eller deponering av farlig avfall i jorden. 
10. Avfallsanlegg for behandling av husholdnings- og 
næringsavfall ved forbrenning eller kjemisk behandling med en 
kapasitet på mer enn 100 tonn per dag (mindre anlegg omfattes 
av vedlegg II nr. 11b). 

Ikke relevant. 

11. Anlegg for grunnvann der den mengden vann som tas ut eller 
infiltreres utgjør minst 10 millioner m³ pr. år. 
 

Ikke relevant. 

12. a) Anlegg for transport av vann mellom nedbørfelt der denne 
transporten har som mål å motvirke eventuell vannmangel, og 
der mengden vann som transporteres overstiger 100 millioner 
m³ pr. år 
 
 b) I alle andre tilfeller; konsesjonspliktige anlegg for transport av 
vann mellom nedbørfelt der den gjennomsnittlige vannmengde i 
det nedbørfeltet det transporteres vann fra overstiger 2000 
millioner m³ pr. år gjennom flere år, og der den transporterte 
vannmengden overstiger 5 % av denne mengden (mindre tiltak 
omfattes av vedlegg II nr. 10). 
 
I begge tilfeller unntas transport av drikkevann gjennom 
rørledninger. 

Ikke relevant. 
 
 
 
 

13. Renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 
personekvivalenter (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11c). 

Ikke relevant. 

14. Utvinning av olje og naturgass i kommersiell hensikt der 
utvunnet mengde overstiger 500 tonn pr. dag for olje og 500 000 
m³ pr. dag for gass (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2e). 

Ikke relevant. 

15. a) Dammer og andre anlegg for oppdemming eller varig 
lagring av vann dersom mengde oppdemmet eller lagret vann 
overstiger 10 millioner m³ (mindre tiltak omfattes av vedlegg II 
nr. 10g) 
 b) Vannkraftverk med en årlig produksjon over 40 GWh (mindre 
tiltak omfattes av vedlegg II nr. 3h) 

Ikke relevant. 

16. Rørledninger med en diameter på over 800 mm og en lengde 
på over 40 km: 
 a) Til transport av gass, olje og kjemikalier 
 b) Til transport av CO₂ -strømmer med sikte på geologisk lagring, 
med tilhørende pumpestasjoner (mindre tiltak omfattes av 
vedlegg II nr. 10i). 

Ikke relevant. 

17. Anlegg for intensivt fjørfe- eller svineavl med plass til mer 
enn (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 1e): 
 a) 85 000 broilere, 60 000 høner 
 b) 3 000 slaktegriser (over 30 kg) eller 
 c) 900 purker. 

Ikke relevant. 

18. Industrianlegg for: 
 a) Produksjon av papirmasse av tømmer eller lignende 
fibermateriale 

Ikke relevant. 
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 b) Produksjon av papir og papp med en produksjonskapasitet på 
mer enn 200 tonn pr. dag (mindre tiltak omfattes av vedlegg II 
nr. 8a). 
19. Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller 
andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir 
berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, 
eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. Mindre 
tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2a. 

Ikke relevant. 

20. Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV 
eller høyere og en lengde på mer enn 15 km. 

Ikke relevant. 

21. Lagringsanlegg for olje eller petrokjemiske eller kjemiske 
produkter med en kapasitet på 200 000 tonn eller mer. 

Ikke relevant. 

22. Anlegg for CO₂ -fangst med sikte på geologisk lagring fra 
anlegg som omfattes av dette vedlegg eller av petroleumsloven. 

Ikke relevant. 

23. Lagringsanlegg for geologisk lagring av CO₂, dvs. et bestemt 
område innenfor en geologisk formasjon som anvendes til 
geologisk lagring av CO₂ og tilhørende overflate- og 
injeksjonsinstallasjoner (med unntak av anlegg som benyttes til 
forskning, utvikling og utprøving av nye produkter og prosesser 
med samlet påtenkt lagringskapasitet under 100 000 tonn). 

Ikke relevant. 

24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og 
bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 
000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 

Ikke relevant.  
 

25. Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med 
overordnet plan. 

Planarbeidet er i samsvar med 
overordnet plan. 

26. Større militære skyte- og øvingsfelt. Ikke relevant. 
27. Omlasting av olje og gass fra skip til skip av et visst omfang 
eller frekvens. 

Ikke relevant. 

28. Vindkraftanlegg med en installert effekt på mer enn 10 MW 
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 3h). 

Ikke relevant. 

29. Verneområder større enn 250 km². Ikke relevant. 
30. Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i Vedlegg I der 
utvidelsen eller endringen i seg selv overstiger 
størrelseskriteriene i vedlegget. 
For utvidelser og endringer av tiltak etter annen lov enn plan- og 
bygningsloven gjelder ikke krav til melding og behandling etter 
kapittel 4. 
Der det ikke er gitt oppfangingskriterier skal utvidelsen eller 
endringen vurderes etter forskriften kapittel 3. Tilsvarende 
gjelder for tiltak i vedlegg I som utelukkende eller hovedsakelig 
tjener til utvikling og prøving av nye metoder eller produkter, og 
som ikke pågår i mer enn to år. 

Ikke relevant. 

 

Delkonklusjon: Planarbeidet utløser ikke krav til planprogram og konsekvensutredning etter § 6 i 
forskrift om konsekvensutredninger. 
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§ 7. Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha 
melding 

§ 7 Forslagsstillers vurdering 

Bokstav a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, 
vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven 

Tiltak behandles ikke etter energi-, 
vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven 

Bokstav b) planer og programmer etter andre lover som 
fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og som vedtas av et 
departement. 

Ikke relevant. 

 

Delkonklusjon: Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning etter § 7 i forskrift om 
konsekvensutredninger.  

§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn 

§ 8 Forslagsstillers vurdering 

Bokstav a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. 
Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere 
plan og der reguleringsplanen er i samsvar med 
denne tidligere planen 

Se vurdering av vedlegg II nedenfor 

Bokstav b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en 
annen lov enn plan- og bygningsloven. 

Ikke relevant. 

 

Vedlegg II Forslagsstillers vurdering 

1. Jordbruk, skogbruk og akvakultur Ikke relevant. 
2. Utvinningsindustri Ikke relevant. 
3. Energianlegg Ikke relevant. 
4. Produksjon og bearbeiding av metall Ikke relevant. 
5. Mineralindustri Ikke relevant. 
6. Kjemisk industri Ikke relevant. 
7. Næringsmiddelindustri Ikke relevant. 
8. Tekstil-, lærvare,- trevare- og papirindustri Ikke relevant. 
9. Gummiindustri Ikke relevant. 
10. Infrastrukturprosjekter  
Bokstav a) Utviklingsprosjekter for industriområder. Ikke relevant . 

 
Bokstav b) Utviklingsprosjekter for by- og 
tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og 
parkeringsanlegg. 

Tiltaket vil føre til en utvikling av en del av 
tettbebyggelsen i Moss, med ny boligbebyggelse i 
tilknytning til eksisterende boligbebyggelse.  

Bokstav c) Bygging av jernbane og anlegg for 
omlasting av gods, samt terminaler som betjener 
flere transportsystemer. 

Ikke relevant. 

Bokstav d), i Bygging av flyplasser Ikke relevant. 
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Bokstav d), ii Landingsplass for helikopter. 
 
Bokstav e), i Bygging av veier 
 
Bokstav e), ii Bygging av havner og havneanlegg, 
herunder fiskehavner og offshorerelaterte havner 
 
Bokstav e), ii Utvidelse eller vesentlig endret bruk av 
eksisterende farleder. 

Ikke relevant. 

Bokstav f) Bygging av innlands vannveier som ikke 
omfattes av vedlegg I, samt kanalisering og 
flomsikring. 

Ikke relevant. 

Bokstav g) Demninger og anlegg for oppdemming 
eller varig lagring av vann. 
 

Ikke relevant. 

Bokstav h) Sporveier, høybaner og 
undergrunnsbaner, svevebaner og lignende baner av 
bestemte typer som utelukkende eller hovedsakelig 
blir brukt til persontransport. 

Ikke relevant. 

Bokstav i) Rørledninger for transport av CO₂ -
strømmer med sikte på geologisk lagring. 

Ikke relevant. 

Bokstav j) Vannledningsanlegg over større 
avstander. 

Ikke relevant. 

Bokstav k) Bygging av erosjonsforebyggende 
kystanlegg og vannbygging til sjøs som kan medføre 
endringer av kysten, f.eks. diker, moloer, sjeteer og 
andre bygg til vern mot havet, bortsett fra 
vedlikehold og gjenoppbygging av slike anlegg. 
 

Ikke relevant. 

Bokstav l) Anlegg for uttak eller kunstig infiltrasjon 
for gjenoppbygging av grunnvann. 

Ikke relevant. 

Bokstav m) Anlegg for transport av vannressurser 
mellom nedbørfelt. 

Ikke relevant. 

11. Andre prosjekter  
a) Permanente konkurranse-, og testbaner for bil og 
motorsykkel 
 

Ikke relevant. 

b) Anlegg for avfallsdisponering basert på 
forbrenning 
 

Ikke relevant. 

c) Renseanlegg for spillvann 
 

Ikke relevant. 

d) Opplagringsplasser for slamavleiring Ikke relevant. 
e) Lagring av skrapjern, herunder 
opphoggingsplasser for kjøretøyer 

Ikke relevant. 

f) Lagring av skrapjern, herunder opphoggingsplasser 
for kjøretøyer 

Ikke relevant. 

g) Anlegg for produksjon av syntetiske mineralfibrer Ikke relevant. 
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h) Anlegg for gjenvinning eller destruering av 
eksplosjonsfarlige stoffer 

Ikke relevant. 

i) Destruksjonsanlegg for dyreskrotter Ikke relevant. 
j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke 
inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål 

Ikke relevant. 
 

k) Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 
dekar eller 50 000 m³ masse 

Ikke relevant. 

12. Turisme og fritid  
a) Hoppbakker, skianlegg og skiheiser, taubaner og 
tilknyttet utbygging. 

Ikke relevant. 

b) Lystbåthavner. Ikke relevant. 
c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige 
områder og tilknyttet utbygging. 

Ikke relevant. 

d) Permanente campingplasser Ikke relevant. 
e) Temaparker, herunder golfbaner o.l. Ikke relevant. 
13. Utvidelser eller endringer  
Utvidelse eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og 
vedlegg II som kan få vesentlige virkninger. 

Ikke relevant. 

 

 

§ 10  Forslagsstillers vurdering 

Planens eller tiltakets karakter  

a) størrelse, planområde og utforming Planarbeidet omfatter et område på ca. 11,8 dekar 
og ligger i tilknytning til et etablert boligområde. 

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, 
mineralressurser, vann og biologiske ressurser 

Planarbeidet vil ikke medføre bruk av eller konflikt 
med naturressurser, da det ikke foreligger slike 
naturressurser innenfor planområdet. 

c) avfallsproduksjon og utslipp Planarbeidet vil ikke medføre vesentlig 
avfallsproduksjon og utslipp. 
 

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer. Planarbeidet antas ikke å medføre spesiell risiko for 
alvorlige ulykker og/eller katastrofer. Risiko og 
sårbarhet vil utredes som en del av planarbeidet. 
 

Påvirkning av omgivelser kan medføre eller komme i 
konflikt med 

 

a) verneområder etter naturmangfoldloven  
kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte  
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI),  
prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale  
laksefjorder og laksevassdrag, objekter, 
områder og kulturmiljø fredet etter  
kulturminneloven 

Planområdet grenser til Mossevassdraget, som er 
vernet gjennom Verneplan I for vassdrag (1973). 
Kantvegetasjon langs Vansjø skal bevares i en 
bredde på minst 15m, og for øvrige 
vassdrag/bekker skal kantvegetasjon i en bredde på 
10m bevares (§8 i gjeldende kommuneplan). 
Planforslaget vil endre deler av strandsonen til 
Vansjø/Mosseelva.  
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I eksisterende situasjon er det allerede gjort 
inngrep i kantsonen på omtrent halvparten av 
strandsonen på vestre del av tomta. 
Kantvegetasjonen i østre del av planområdet (mot 
Krapfoss bru) er intakt. Utstrekning av 
bryggepromenaden vil bli tilpasset slik at dette 
vegetasjonsbeltet ivaretas i planforslaget. 
 
Med bakgrunn i dette vurderes at dette ikke har 
vesentlig virkning for miljø og samfunn. 

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, 
verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt 
eller regionalt viktige mineralressurser, områder 
med stor betydning for samisk utmarksnæring eller 
reindrift og områder som er særlig viktige for 
friluftsliv 

Planarbeidet medfører etter forslagsstillers 
vurdering ikke vesentlige konflikter med kjente 
truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, 
verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt 
eller regionalt viktige mineralressurser, områder 
med stor betydning for samisk utmarksnæring eller 
reindrift og områder som er særlig viktige for 
friluftsliv.  
 

c) statlige planretningslinjer, statlige 
planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller 
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske 
retningslinjer gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. 

Planarbeidet medfører etter forslagsstillers 
vurdering ikke vesentlige konflikter med statlige 
retningslinjer og bestemmelser, regionale 
bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer og 
bestemmelser. Tiltaket er ikke vesentlig i strid med 
overordnede planer.  

d) større omdisponering av områder avsatt til 
landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 
eller områder som er regulert til landbruk og som er 
av stor betydning for landbruksvirksomhet 

Ikke relevant, da slike områder ikke befinner seg 
innenfor planområdet. 

e) økt belastning i områder der fastsatte 
miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Forskriften er noe uklar når det gjelder hvilke 
miljøkvalitetsstandarder bestemmelsen gjelder. 
Miljøkvalitetsstandard som begrep er ofte knyttet 
til vannkvalitet. Bestemmelsen er her tolket bredt, 
utover vannkvalitet isolert sett.  
 
Planområdet ligger i overordnet støysonekart i gul 
støysone. Tiltaket kan medføre noe økt trafikk fra 
planområdet, men det vil ikke medføre vesentlig 
økning i trafikkmengde. Det forventes ikke at 
tiltaket vil påvirke vannkvalitet i vassdrag.  

f) konsekvenser for befolkningens helse, for 
eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 

Planforslaget vil etter forslagsstillers vurdering ikke 
medføre konsekvenser for befolkningens helse som 
følge av vann- eller luftforurensing. 

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp Planforslaget vil etter forslagsstillers vurdering ikke 
medføre vesentlig forurensing eller 
klimagassutslipp. 

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av 
naturfarer som ras, skred eller flom. 

Planarbeidet medfører etter forslagsstillers 
vurdering ikke vesentlig risiko for ras eller skred 



Abels gate 50 - Detaljreguleringsplan  multiconsult.no 
Planinitiativ  

 

10223187-01-PLAN-NOT-01 19. august 2022 / Revisjon 03 Side 27 av 27 
 

som er kjent på nåværende tidspunkt, forutsatt at 
utvikling skjer i tråd med teknisk forskrift og faglige 
føringer. Risiko knyttet til flom og grunnforhold vil 
håndteres som en del av planarbeidet og 
nødvendige forutsetninger vil legges til grunn for å 
håndtere risikoen. 

 

Delkonklusjon: Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning etter § 8 i forskrift om 
konsekvensutredning. Det berører vedlegg II bokstav b) «Utviklingsprosjekter for by- og 
tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og parkeringsanlegg», forutsatt at man tolker 
«utviklingsprosjekter» vidt. Planområdet og tiltaket er begrenset i størrelse, planområdet har svært 
få konflikter, og det er derfor vurdert at planarbeidet ikke faller innunder § 10. 

 


