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Varsel om oppstart av planarbeid, samt høring og offentlig ettersyn av planprogram 
for kommunedelplan for Høyda, Moss 
 
Formannskapet vedtok 08.10.2020 å varsle oppstart av planarbeid for kommunedelplan for Høyda, 
samt å legge planprogram for planen ut på høring, med følgende vedtak: 
«Formannskapet- 067/20 

· Det varsles oppstart av ny kommunedelplan for Høyda, og oppheving av gammel 
kommunedelplan fra 2009.  

· Forslag til planprogram for kommunedelplan for Høyda datert 21.09.2020 legges ut til 
offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser § 11-13. 

· Kartet i planprogrammet i nåværende form tas ut. 
Rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» fra Ekspertutvalget -
teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, skal legges inn og omtales som en av 
referansene under nasjonale føringer i planprogrammet.» 

 
Planprogrammet sier hvordan det skal jobbes med det videre planarbeidet og hvilke tema det er 
nødvendig å konsekvensutrede, og belyse. 
 
Planen vil omfatte det sentrale handels- og næringsområdet på Høyda, samt omkringliggende 
boligområder og målpunkter. Planen skal legge til rette for en videreutvikling av Høyda som en 
bydel med et variert lokaltilbud og gode og attraktive bomiljøer. Den skal gi langsiktige føringer for 
overordnede strukturer innenfor trafikk, grønt og uteoppholdsarealer, bebyggelse og 
formålsfordeling. 
 
Dagens kommunedelplan for Høyda er i utakt med ønsket utvikling, og oppheves parallelt med 
vedtak av ny plan.   
 
Planprogram og mer informasjon er å finne på kommunens nettsider, 
https://www.moss.kommune.no/ under høringer og kunngjøringer, og på Kommunetorget.  
 
Lørdag 7.november kl. 10-14 har vi åpen dag på Bylab/Kommunetorget. 
 
Frist for innspill er 14.12.2020. 
 
 
Med hilsen  
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 
 

Vibeke Arnesen  
Rådgiver 
Enhet Samfunnsutvikling 
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