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Plansituasjon/gjeldende planer i området 
Gjeldende planer ble ikke gjennomgått i møtet fordi forslagsstiller er godt kjent med gjeldende 
rammer, og det har blitt redegjort for planene i den politiske behandlingen av planinitiativet, samt 
tidligere avholdt oppstartsmøte.  
  
Felles behandling av plan og byggesak 
Forslagsstiller anser det ikke som hensiktsmessig med parallell behandling av plan og byggesak.   
   
Utbyggingsavtale  
Utbyggingsavtale er aktuelt. Bør varsles samtidig med varsel om oppstart.  
  
Kommunale boliger  
Planavdelingen (PA) orienterte om at kommunen har behov for kommunale boliger, og at det kan 
være aktuelt å inngå avtale om tildelingsrett for kommunen i utbyggingsavtalen.  
 
Forslagsstiller (FS) har erfaring med å tilby slike boliger, og bemerket at det kan være aktuelt i 
Værftsgata 8 og 10, men må gjøre en nærmere vurdering. FS kontakter boligsosialt kontor. 
 
Kommunen er også opptatt av at det legges til rette for et bredt boligtilbud med variasjon i 
boligstørrelser og boligtyper.  
 
Planforslaget skal konsekvensutredes  

mailto:de@ostavind.no
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Forslaget fanges opp av konselvensutredningsforskriften § 8, jf. vedlegg II pkt. 10 a, og skal derfor 
vurderes nærmere etter § 10.  
 
Planområdet omfatter arealene mellom Sverres gate, Øisteins gate, Helgerødgata, kanalen, 
regulert småbåthavn i sjøen. Størrelsen på planområdet er ca. 100 dekar. Området er del av et 
sentralt bylandskap hvor opplevelsen av området fra både sjøen og land er viktig for byens 
brukere. Utbyggingsvolumet er på omtrent 60 000 m², hvorav en stor andel utgjør bolig. Kvartalet 
mellom Værftsgata og sjøen, samt Værftsgata 1C ligger på kote 2, som er en halvmeter lavere enn 
laveste tillatte kotehøyde for bygg mot sjøen mht. havnivåstigning og stormflo. Tollboden, som 
ligger rett øst for planområdet, er forskriftsfredet. Og kulturmiljø av nasjonal interesse, Moss 
Storgata, strekker seg fra kanalen til Th. Petersons gate og omfatter eiendommene på hver side av 
Storgata. Kanalen og Værftsgata 9A, 12, 14 D og E er regulert til bevaring kulturmiljø. Utenfor 
vestre kanalkai er det registrert automatiske fredet kulturminne i sjøen. Trafikksystemet mellom 
sentrum og Jeløya har kapasitetsproblemer.  
 
Utbyggingvolumet, høydene og utformingen som er foreslått kan gi stor visuell påvirkning på 
bylandskapet, samt medføre konsekvenser for kulturminnene i området. Og det store 
utbyggingsvolumet, med mange boenheter, vil kunne gi ytterligere kapasitetsproblemer på 
veisystemet, som er spesielt sårbart fordi kanalbroen er eneste forbindelse til Jeløya. 
Konsekvensene av den foreslåtte utbyggingen vil i liten grad være mulig å reversere. Moss 
kommune vurderer planens størrelse, planområde og utforming, samt påvirkning på fredet 
kulturminne, vernede kulturminner og verdifullt kulturmiljø, kan gi vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. Planforslaget skal derfor konsekvensutredes.    
 
Utredningstemaer og krav til utredninger  
Temaene kulturminner og kulturmiljø, arkitektonisk og estetisk utforming, trafikk og havnivåstigning 
og stormflo skal konsekvensutredes, se tabell under Innholdet i konsekvensutredningen skal 
tilfredsstille kravene i kapittel 5 i Forskrift om konsekvensutredninger. Tabellen under ble 
gjennomgått i møtet.  
 

Tema  Hva skal konsekvensutredes Metode og materiale som skal 
leveres  

Kulturminner og kulturmiljø  • Kulturminnenes kunskapsverdier, 
opplevelsesverdier og 
bruksverdier 

• Kulturminnenes tålegrense 
• Avbøtende tiltak der 

kulturminnene kan påvirkes 
negativt skal beskrives 

•  
 

Miljødirektoratets metode for 
vurdering av miljøkonsekvenser. 
 
Illustrasjoner 
Rapport  
 

Arkitektonisk og estetisk 
utforming  

• Det skal utredes hvordan den nye 
bebyggelsen kan bidra til å styrke 
bylandskapet gjennom plangrep, 
utforming av bygg, herunder 

o Plassering  
o Volum 
o Høyder 
o Fasadeutforming 
o Materialbruk 
o Fargebruk 

• Fjernvirkning (kommunen skal 
velge punkter fjernvirkningen skal 
vises fra) 

 

Illustrasjoner, 3d og 2d 
Snitt 
Skisse til utomhusplan  
 



Side 3 av 9 

Trafikale konsekvenser  
 

• De trafikale konsekvensene av 
planforslaget, herunder 

o trafikkmengde  
o Kapasitet på 

eksisterende veisystem 
o Fremkommelighet for 

kollektivtrafikk og 
utrykning  

• Støy på eksisterende bebyggelse 
som følge av endret trafikksystem 
og eventuelle nødvendige 
avbøtende tiltak  

 

Trafikkanalyse 
Rapport  
Deler av støytredning  
  

Havnivåstigning og 
stormflo 

• Konsekvenser av bebyggelse i 
områder som er utsatt for 
stormflo  

• Aktuelle avbøtende tiltak for 
bebyggelse som blir liggende 

Rapport 
Det må redegjøres for 
sikkerhetsklasser og største 
nominelle årlige sannsynlighet for 
stormflo, jf. Byggteknisk forskrift § 
7-2 2. ledd.  
Kan være aktuelt med vurdering 
av forskjellige alternativer for 
høyde på gulv i første etasje. 
 

 
Planalternativer  
Hovedalternativet er forslagsstillers alternativ, som bør være i tråd med områdeplanen og 
kommunens anbefalinger og føringer fra den politiske behandlingen av planinitiativet. Ved avvik fra 
områdeplanen skal det, i tillegg til hovedalternativet, lages et alternativ som er i tråd med 
områdeplanen. 0-alternativet er en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden og hvordan den 
forventes å utvikle seg dersom planen ikke vedtas. Beskrivelsen skal fungere som 
sammenligningsgrunnlag for å vurdere konsekvensene av de andre planalternativene. 0-
alternativet blir i dette tilfellet videreføring av dagens bruk i felt B/F/K1 og F/K1 og utvikling av felt 
B4-B6 og L2-L3 i tråd med områdeplanens rammer.  
 
Etterskrift: Det er blitt enighet om at det skal avholdes et eget møte for å drøfte innholdet 
alternativet som er i tråd med områdeplanen. Fremdriftsplan og krav til utearealer vil også være 
temaer for møtet.  
 
FS presenterte et endret forslag i møtet, som i noen grad hadde innarbeidet føringene som ble gitt 
i den politiske behandlingen av planinitiativet, men fortsatt hadde større avvik fra områdeplanen og 
kommunens anbefalinger. Forslagsstiller viste omtrent 325 boliger. Siden forslaget ikke var sendt 
over i forkant av møtet, ble ikke gitt tilbakemeldinger på forslaget. Det ble enighet om at FS skulle 
sende over modellen i etterkant slik at PA kan gjøre en vurdering av det nye forslaget.  
 
Viktige/aktuelle tema i planarbeidet  
 
Blandet arealbruk 
Hvordan man kombinerer boliger, næring og offentlig arealer blir et viktig tema. Boligene må ha 
sine egne private uteoppholdsarealer, og man må sørge for at boligene etableres på en slik måte 
at arealene langs sjøen og eventuelle andre offentlige rom i prosjektet framstår som offentlige. 
Samtidig må prosjektet skape gode forutsetninger for etablering av næring. Det blir viktig å 
kombinere de forskjellige formålene sammen på en måte som gjør at de styrker hverandre fremfor 
å «konkurrere» mot hverandre for eksempel når det gjelder forholdet mellom private og offentlige 
arealer. 
 
Bokvalitet 
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Sentrale temaer som må ivaretas for å legge til rette for høy bokvalitet er å skape gode utearealer, 
planlegge på best mulig måte når det gjelder lokalklimaet og solforhold, utnyttemulighetene for 
utsikt, og ta hensyn til støy og eventuell luftforurensning i området. Utvikling av den blågrønne 
strukturen i området vil også kunne bidra til økt bokvalitet.  
 
FS vil ha fokus på god bokvalitet, og vil bl.a. ikke ha ensidig nord/nordøstvendte leiligheter.  
 
Forholdet bolig/næring  
PA viste til vurderingene i den politiske saken. Man kan ikke regne med å kunne bygge ut det 
antallet kvadratmeter som teoretisk ligger i områdeplanen ved en høy andel bolig. PA anbefaler en 
høyere andel næring hvis man skal realisere potensialet i områdeplanen fremfor å avvike fra 
områdeplanen for å legge til rette for en høy andel bolig. Området er godt egnet for næring på 
grunn av den sentrale beliggenheten og nærheten til industrien på Verven.   
 
FS mener lokaliseringen tilsier at eiendommen er godt egnet til både næring og bolig, men dagens 
markedet for næring i området medfører at det ikke er lønnsomt. 
 
FS mener man bør å prioritere bolig i sentrum, og at dette kan bidra til å skape mer liv i området og 
sentrum i sin helhet. Boliger i sentrum vil styrke næringsgrunnlaget og legge til rette for mer 
kollektivbruk og mindre bilbruk. FS mener prioritering av bolig i sentrum generelt sett vil gi en mer 
bærekraftig utvikling.  
 
Utearealkrav 
Forslagsstiller ønsker å løse en del av utearealene i offentlige arealer mot sjøen, bl.a. fordi de 
mener at kravet til utearealer er høyt. FS er opptatt av å skape et levende bygulv som samtidig 
ivaretar hensynet til en effektiv arealutnyttelse. Og bemerket at det er viktig at arealene mot sjøen 
får et innhold, en god utforming, og ikke bare blir et asfaltert gatetun.  FS viste til at 
sentrumsplanen åpner for at inntil 50% av felles uteoppholdsareal kan inngå i offentlige arealer.  
 
PA bemerket at utearealkravene er minimumskrav, som ikke er høye i seg selv, men et stort antall 
boliger bolig vil naturlig nok kreve en del kvadratmeter med utearealer. PA vil ikke anbefale avvik 
fra utearealkrav, og offentlige arealer kan ikke regnes med i utearealene. Unntaket i 
sentrumsplanen om at fellesarealer kan inngå i offentlige arealer gjelder for situasjoner hvor det 
kravet til utearealer vanskelig lar seg gjennomføre. Når området skal fullstendig transformeres og 
bygges på nytt kan utearealkravene lett innfris.  
 
Arealene mot sjøen  
Sjøfronten skal være et offentlig areal som er tilgjengelig for allmennheten, og det er viktig å legge 
til rette for rekreasjon og opphold. Samtidig må det tas hensyn til at det er regulert en stor 
småbåthavn i sjøen, slik at det legges til rette for at kan fungere godt. F.eks. må behov for 
servicebygg, som det er regulert mulighet for i områdeplanen, avklares. PA viste til vurderingene i 
den politiske saken.  
 
Offentlig båthavn 
Plan, bygg og teknisk utvalg var tydelige på at det ikke skal være private båtplasser, som er 
reservert for boligene. Dagens småbåthavn er allerede privat. Det innebærer at det resterende 
småbåthavnarealet, som er regulert offentlig i områdeplanen, må videreføres som offentlig 
småbåthavn. Parkeringsbehovet til småbåthavnen må avklares, og man må finne en erstatning for 
det regulerte parkeringsarealet man fjerner fra kommunal grunn dersom arealet i utgangspunktet 
er nødvendig for småbåthavnen. Parkeringsplass P6 inkludert veien inn til anlegget bør tas med i 
planavgrensningen.  
 
FS har et ønske om å planlegge friområde i sjøen i området som er avsatt til offentlig småbåthavn. 
Etterskrift fra FS: FS har ikke tenkt at det må være et friområde, og kan gjerne se for seg å 
kombinere piren med en gjestehavn.  



Side 5 av 9 

 
Trafikk 
Trafikk skal konsekvensutredes. Trafikkløsningen må avklares mot planarbeidet for Helgerødgata. 
Det er sannsynlig at disse planene må følge hverandre. Det er aktuelt med 
rekkefølgebestemmelser knyttet til tiltak på veisystemet. Økt støy på eksisterende bebyggelse som 
følge av den nye trafikkløsningen må utredes, det må tas høyde for krav om avbøtende tiltak.  
 
FS ser for seg å lede trafikken via den nye veien mellom Øisteins gate og Værftsgata, og bemerket 
at det er Værftsgata 6 som potensielt blir påvirket av støy.  
 
Eiendommen inntil kanalen, Værftsgata 1 C (Felt F/K1) 
FS mener man kan oppnå gode kvaliteter ved å bygge et nytt oppspaltet bygg på eiendommen, og 
at solforholdene i kanalen kan ivaretas. FS bemerket at det må være lønnsomhet i prosjektet og 
viste til at det de har tegnet så langt har omtrent dobbelt så høy utnyttelse som dagens bygg og 
områdeplanen.  
 
PA viste til vurderingene fra den politiske behandlingen av planinitiativet. På grunn av hensynet til 
kanalen og kulturmiljøet i området mener PA eiendommen ikke har så stort utbyggingspotensial.  
 
Kvartalet mellom Værftsgata og sjøen (felt B/F/K1) 
PA viste til vurderingene fra den politiske behandlingen av planinitiativet. Høyder på gulv i første 
etasje blir et viktig tema på grunn av nærheten til sjøen og særbestemmelser for vann og avløp om 
laveste høyde på sluk mm. Det må avklares nærmere med VA-avdelingen om det kan tillates å 
avvike fra bestemmelsene.  
 
FS vil se nærmere på alternative løsninger og vurdere nærmere i konsekvensutredningen hvilke 
tiltak som er nødvendig for å plassere bygg under laveste tillate kotehøyde mot sjøen. 
 
Kvartalet mellom Øisteins gate og Værftsgata (Felt B4-B6) 
PA viste til vurderingene fra den politiske behandlingen av planinitiativet.  
 
Kulturminner/hensynssoner 
Jf. punkt om konsekvensutredning.  
 
Vann- og avløp  
Det er hov for utbedring av kommunens overvannsnett. Kapasiteten på VA-nettet må undersøkes 
og det må lages en overordnet vann- og avløpsplan, jf. krav til utredninger.  
 
Brannkrav   
Planen må svare ut hvordan kravene i MIBs veileder følges. Med konkret vurdering av tilgang til 
slukkevann, avstand til kummer og kapasitet. Oppstillingsplasser for brannbil må vises. Slukkevann 
skal stå i offentlig gate.  
 
Grønnstruktur  
Det er flere større trær innenfor planområdet som bør bevares. Dersom det blir behov for å fjerne 
større trær bør det plantes nye som erstatning. Det må redegjøres for tilstanden til eksisterende 
trær. I planarbeidet bør det også vurderes å tilføre mer trær og vegetasjon i området. Felt med 
grønt langs nordsiden av Værftsgata må videreføres.   
 
FS bemerket at de kan ta vare på det største treet i arealene som er regulert til gatetun, og vil 
planlegge for mer grønnstruktur. 
 
Renovasjonsløsning 
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Movars veileder skal legges til grunn. Renovasjonsløsningen må landes i reguleringsfasen. Movar 
krever nedgravde løsninger for så mange enheter. Renovasjonsløsningen bør avklares avklares 
tidlig fordi det vil påvirke plangrepet.  
 
Naturmangfold  
Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal vurderes konkret i planbeskrivelsen. Det er registrert følgende 
fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse i området: 
hettemåke, vandrefalk og svartbak. Registrerte arter av stor forvaltningsinteresse er fiskemåke. 
Det er gyteområde for torsk i sjøen.  
 
Fjernvarmetilknytning 
Bygninger innenfor konsesjonsområdet må tilrettelegges for tilknytning.  
 
Kommuneplanens bestemmelse 18  
PA viste til kommuneplans bestemmelse 18 med krav om hva som skal undersøkes i detaljplaner. 
Det skal bl.a. redegjøres for: 
• Hvordan planen vil bidra til å oppnå kommunens mål for folkehelse og 

levekår. Folkehelseoversikten og kunnskap om levekår skal legges til grunn for all 
planlegging.  

• Tiltak for å minimere energibruk - tiltak for å minimere klimagassutslipp - valg av 
energiløsninger og byggematerialer  

 
Utredninger/analyser  
• Trafikkanalyse  
• Geoteknikk/områdestabilitet 

o  Dette skal utredes i henhold til prosedyrer og retningslinjer som angis i NVE 
veileder nr. 1/2019 - 
I områder hvor det er kartlagt fare, eller hvor det ikke finnes tilstrekkelig kartlegging 
skal geoteknisk utredning og tredjepartskontroll av denne foreligge før 
førstegangsbehandling av planforslaget. Det vil ofte være behov for 
grunnundersøkelser for å kunne gjennomføre nødvendige stabilitetsberegninger. 
Kommunen oppfordrer til å registrere alle funn om grunnforhold i nasjonal database 
for grunnundersøkelser. 

• Støyutredning 
• Utredning av luftforurensning  
• Elektromagnetiske felt fra trafo og evt. ledningsnett  

o Det må undersøkes om trafo eller ledningsnett gir elektromagnetiske felt over 
anbefalte grenseverdier innenfor planområdet. 

• Utredning av forurensing i grunnen 
• Utredning av luftkvalitet 

o  Luftkvalitet skal vurderes etter T-1520, eventuelle tiltak må sikres i plangrep og 
bestemmelser 

• Klimagassregnskap  
o Kreves ved nybygg større enn 1000 m2 BRA og ved valg mellom riving eller 

bevaring av eksisterende bygg.   
• Masseregnskap  
• Overordnet vann- og avløpsplan 

o  Skal inngå i alle reguleringsplaner (område- og detaljregulering). Planen skal angi 
prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet hovedsystem, samt 
dimensjonere og vise overvannshåndtering og flomveier. Kapasitetsberegning i 
simulator – kontakt VA-avdeling. Klimafaktor 1,5 legges til grunn for 
overvannsberegning. NB! Ifølge Meteorologisk institutt bør vi bruke IVF fra 
målestasjonen i Trolldalen, stasjon 17260 MOSS TROLLDALEN med et påslag for 
økning i korttidsnedbør fra den ble nedlagt i 1994 og frem til nå. Både Ås og 
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Fredrikstad har mindre intens korttidsnedbør enn Moss. (Vi har tidligere bedt 
forslagsstillere ta utgangspunkt i målestasjonen på Ås.)  

• Utredning av naturmangfold i sjøen  
• Risiko- og sårbarhetsanalyse, husk å få med vurdering av, stormflo, større skip som går i 

nærheten, trafo  
 
Regionalt planforum 
Forslaget bør legges frem for regionalt planforum før høring og offentlig ettersyn.  
 
Oppstart av planarbeid   
Det kan varsles oppstart av planarbeidet.  
 
PA orienterte om at punktene under tas med som etterskrift (I kursiv) 
 
Medvirkning  
Arbeidet legges opp med utgangspunkt i Plan- og bygningsloven §12.8 mht. krav til informasjon og 
medvirkning, slik at allmennheten og berørte sikres informasjon. Moss kommune har mer 
medvirkning – dette vurderes utfra plantype/omfang og lignende. Medvirkning bør som minimum 
løses som åpen kontordag. Planen som i større grad berører allmennhetens interesse bør/kan ha 
mer omfattende medvirkningsopplegg. I slike planer bør man tilstrebe å ha medvirkning så tidlig 
som mulig for eksempel ved 70% ferdig plan.   
  
Digitalt plangrunnlag:  
Lovhenvisning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861  
  
Planen utarbeides på digital form i nyeste sosiformat, og utarbeides i hht. kartforskriften. Oppdatert 
digitalt kart kjøpes via Infoland.no/Ambita.no. Ved varsel om oppstart oversendes 
planavgrensingen til kommunen slik at den kan tas inn i planbasen. Før første gangs behandling 
leveres sosifil for plankartet. Etter at planen er vedtatt skal det ferdige plankartet med påførte 
datoer, sendes kommunen i tillegg til sosifil.  
  
Annet:  

• Alle faglige rapporter må inneholde et sammendrag med konklusjon, og eventuelt 
forslag til tiltak der det er aktuelt.  
• Illustrasjonsprosjektet skal vise maks høyder og utnyttelse.  
• Velge ut aktuelle perspektiver, inkl. bakkeplan.   
• Vi ønsker word-format av planbeskrivelse og bestemmelser  
• Ved oversendelse av store filer: kontakt saksbehandler i kommunen. Kommunens 
ansatte oppretter en mappe som deles med dere. I denne mappen kan dere legge de 
filene som skal oversendes kommunen.    

   
Oppstartsvarsel:  
Forslag til oppstartsvarsel sendes kommunen «på høring» før kunngjøring.  
Varsel om igangsatt planarbeid: Kunngjøring i Moss Avis, Moss Dagblad (etter loven er det krav 
om varsling i 1 avis)  
Elektronisk kunngjøring på Moss kommunes hjemmeside.   
Grunneiere, naboer og offentlige instanser varsles etter mottatt liste. Leietakere bør varsles.  
   
Forslag til framdriftsplan 
Etterskrift: Fremdriftsplanen vil bli tema for første møte. Jf. punkt om planalternativer. 
Forslagsstiller hadde opprinnelig foreslått møtedatoene under, men de må revideres.  
 
Aktivitet  Uke/dato  Materiale    
Dialogmøte 1  
Tema:  

Uke 23   FS/MK  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
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• …  
• …  
• …  

Materiale må sendes til 
MK senest 1 uke før 
møtet  

Dialogmøte 2  
Tema:  

• …  
• …  
• …  

Uke 36   
Materiale må sendes til 
MK senest 1 uke før 
møtet  

FS/MK  

Eventuelt dialogmøte 3  
Tema:  

• …  
• …  
• …  

Uke 43   
  
Materiale må sendes til 
MK senest 1 uke før 
møtet  

FS/MK  

Komplett planforslag  Uke 48   FS  
Skrive sak til 
førstegangsbehandling  

    MK  

Førstegangsbehandling i PBT  12 uker til å fatte 
vedtak om off.e.  
  

  MK  

Offentlig ettersyn  Minimum 6 uker 
(utvides ved ferier)  

  MK  

Sende uttalelser med 
kommentarer fra MK? Evt. 
møte om bemerkninger?  

Evt. møte 2 uker 
etter høringsfrist  

  MK  

Oppdatert planforslag  Uke x    FS  
Skrive sak til 
andregangsbehandling  

Ferdigbehandlet for 
vedtak innen 12 
uker, kan forlenges 
med 6 uker i store 
saker  

  MK  

Andregangsbehandling i PBT      MK  
Behandling i kommunestyret  Vedtak senest 12 

uker etter 
ferdigbehandling  

  MK  

  
Godkjenning av referat  
Referatet ble sendt til møtedeltakerne 21.03.2022. Tilbakemelding ble gitt 22.04.2022 (etter 
forespørsel om utsatt frist). Endelig referat har blitt sendt ut seint på grunn av at det opprinnelig ble 
avtalt å avvente ferdigstillelsen av referatet til planalternativene var landet. I etterkant har det blitt 
enighet om at det skal avholdes et eget møte for å lande planalternativene.  
  
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 
 

 

Lars Eirik Møgster Larsen  
Arkitekt 
Plan 
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