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Gretha Kant  H 951 49 664 gretha.kant@moss.kommune.no 
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rep. 
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Ulf Raab Bruker 

rep. 
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Anne- Lise Gjøstøl SV 928 60 375 anlire@online.no   

Tomas Colin 

Archer 
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Trond Valde  MDG  trond.johan.valde@politiker.moss.kommune.no 

Sissel Rundblad H 951 48 720 Sissel.rundblad@politiker.moss.kommune.no 

Bjørn Angell KRF 957 85 780 b-angel@online.no  

Birger L. Harveg Ansattes 

rep. 

922 04 999 birger@moss-havn.no 

Biørn Borge Bruker 

rep. 

922 05 083 biorn@waglechartering.no 

 

 

Sekretær:  Liv Grete Øyan Moe – tlf. nr. 465 45 819 liv@moss-havn.no 
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På vegne av havnestyrets leder; Fred Jørgen Evensen innkaller vi medlemmene i Moss havnestyre til 

møte.  

 

Spørsmål til administrasjonen sendes skriftlig i god tid før styremøtet, samt at eventuelle frafall 

meddeles til havnestyrets sekretær. 

 

 

Til behandling foreligger følgende saker: 

 

- Møteprotokoll fra havnestyremøte den 25. mai 2018 ligger vedlagt og skal signeres i møtet. 

- Godkjenning av innkalling og saksliste. 

- Saker til eventuelt. 

 

 

Meldinger:  Side: 

Nr. 4: Resultat av tilsyn fra Arbeidstilsynet   1 

Nr. 5: Skjønnsbegjæring fra Bane Nor   5 

 

 

Saker:  Side: 

Nr.  9 Dom fra Moss Tingrett i søksmål fra T. Engene AS 64 

Nr. 10 Detaljreguleringsplan – videre prosess 99 

 

- Orienteringer fra havneadministrasjonen: 

 

 

- Eventuelt:  

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Liv Grete Øyan Moe 

 

Sekretær i havnestyret 

Moss Havn KF 



 

MELDING NR 4/2018 – Resultat av tilsyn fra Arbeidstilsynet 

 

I mai i år mottok Moss Havn KF brev fra Arbeidstilsynet datert 11.05.2018 hvor de, gjennom et 

postalt tilsyn, ber om å få tilsendt opplysninger. Gjennom flere e-poster sendt til Arbeidstilsynet i 

juni får tilsynet tilgang på nødvendige opplysninger fra Moss havn KF. Gjennom dette tilsynet 

ønsket Arbeidstilsynet å føre tilsyn med om virksomheten følger arbeidsmiljølovens regler for 

arbeidstid, og hvorvidt det er inngått arbeidsavtaler som er i samsvar med minimumskravene i 

arbeidsmiljøloven § 14-6. 

  

Moss Havn KF har mottatt svar fra Arbeidstilsynet. Svaret er datert 1. august 2018. 

 

I svaret konkluderer Arbeidstilsynet med at de ikke har funnet mangler i forhold til kravene i 

arbeidsmiljøloven § 14-6 for de fem utvalgte arbeidstakerne. Svaret fra Arbeidstilsynet følger denne 

meldingen i sin helhet. 

 

Både verneombud og tillitsvalgt i Moss Havn KF har fått oversendt brevet fra Arbeidstilsynet fra 

havnesjefen 
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VÅR DATO VÅR REFERANSE
01.08.2018 2018/24307  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Kari Ørebech, tlf. 91817410

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgard post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

MOSS HAVN KF 
Strandgata 10
1531 MOSS

Orgnr 971033339

TILSYN - MOSS HAVN KF

Vi viser til brev datert den 11.05.2018 der Arbeidstilsynet ber om å få tilsendt opplysninger. 
Arbeidstilsynet har mottatt svar fra dere.

Vi bekrefter mottagelsen av e-post datert 05.06.18 fra Moss Havn v/administrasjonskonsulent Birthe 
Carlsen.  

Det fulgte flere vedlegg med e-posten, blant annet avtale om beredskapsvakt - havnevakt som er 
undertegnet av partene 01.10.06.  Denne omtaler rammevilkår og godtgjøring for vakter for 
trafikkavvikling av skip som anløper Moss Havn etter endt alminnelig arbeidstid og i helger.   
Arbeidstakerne som omfattes av denne, har beredeskapsvakt hver 4. uke.  Det er avtalt at dette 
kompenseres med en fridag og et angitt kronebeløp.  Ved utrykning under beredskapsvaktene betales 
timelønn og overtidstillegg for faktisk medgått tid.  Som vedlegg til e-post av 13.06.18 har vi også 
mottatt en vaktplan. På vaktplanen er det anført med penn at i de ukene kranførere har vakt, er de kun 
på arbeid utenom ordinær arbeidstid.  Det vil si dersom det er båtanløp utenom ordinær arbeidstid.

I tillegg til ovennevnte har vi også mottatt dagsedler som viser arbeidstid for hver dag, og hvilke 
arbeidsoppgaver som er utført i løpet av arbeidsdagen.  Vi har også fått kopier av arbeidsavtaler som er 
inngått mellom arbeidsgivers representant og den enkelte arbeidstaker.  

Det som er det mest aktuelle for Arbeidstilsynets kontroll, ser ut til å være oversiktene som er kalt 
"overtidsberegning" som vi mottok sammen med e-post av 05.06.18.  Dette gjelder perioden 01.01. til 
og med 30.04.18.   

Hensikten med tilsynet
Arbeidstilsynet ønsket å føre tilsyn med om virksomheten følger arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid, 
og hvorvidt det er inngått arbeidsavtaler som er i samsvar med minimumskravene i arbeidsmiljøloven § 
14-6. 

Oppsummering av tilsynet
Når det gjelder innholdet i arbeidsavtalene, har vi ikke funnet mangler i forhold til kravene i 
arbeidsmiljøloven § 14-6 for de fem utvalgte arbeidstakerne.
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VÅR REFERANSE 2
2018/24307

Det fremkommer både i arbeidsavtalene og de tilsendte dagsedlene at den alminnelige arbeidstiden er 
fra kl. 07.00 til kl. 15.00 fra mandager til og med fredager.  Det kan være noen få unntak hvor alminnelig 
arbeidstid også er etter kl. 15.00. Ukentlig arbeidstid er angitt til 37,5 timer per uke.  Arbeidstakerne har 
da en ubetalt pause på 1/2 time daglig.  Vi forutsetter at de har tilgang til et tilfredsstillende spiserom, 
og at de også har mulighet til å forlate arbeidsplassen i spisepausen dersom de ønsker det. 

Det er vanskelig å få full oversikt over arbeidstidsordningen som praktiseres. Vi har i vår saksbehandling, 
som nevnt ovenfor, sett spesielt på de tilsendte listene som er markert med "overtidsberegning" for 
hver enkelt måned for de fem utvalgte arbeidstakere. 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at grensene for arbeidstid/overtid i arbeidsmiljølovens forstand 
overholdes. Den alminnelige arbeidstiden etter arbeidsmiljøloven § 10-4, fjerde ledd, er inntil 9 timer 
per dag og inntil 40 timer per uke.  Arbeidstid ut over dette blir overtid i lovens forstand. Dette medfører 
at at det er en differanse på 2,5 timer mellom hva som beregnes som overtid etter arbeidsmiljøloven, og 
hva som beregnes som overtid i henhold til tariffavtale/arbeidsavtale.  

Når det gjelder grensene for overtidsarbeid, fremgår disse av arbeidsmiljøloven § 10-6, fjerde, femte og 
sjette ledd.  For virksomhet som er bundet av tariffavtale er det mulig å inngå avtale om utvidet 
overtid mellom arbeidsgivers representant og arbeidstakernes tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 10-
6, femte ledd.  Vi har ikke mottatt kopi av en slik avtale for den aktuelle undersøkelseperioden, og vi 
har heller ikke fått opplyst at slik avtale skal være inngått.   Vi forholder oss derfor til grensene i 
arbeidsmiljøloven § 10-6, fjerde ledd, som sier følgende:

"Overtidsarbeidet må ikke overstige 10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker 
og 200 timer innenfor en periode på 52 uker".  

Samlet daglig arbeidstid (alminnelig arbeidstid+overtid) skal som hovedregel ikke overstige 13 timer, jf. 
arbeidsmiljøloven § 10-6, åttende ledd. 

Ved gjennomgang av overtidsberegningslistene har vi ikke funnet grove overtredelser av grensene for 
overtidsbruk.  Det kan settes spørsmålstegn ved arbeidstiden til en av de fem arbeidstakerne i januar, da 
antall timer ligger noe høyt i forhold til grensene for overtid over 4 uker i arbeidsmiljøloven § 10-6, 
fjerde ledd.  Sett på bakgrunn at dette dreier seg om overtid etter tariffavtale/arbeidsavtale, er det slik vi 
oppfatter det ikke mange timene dette dreier seg om. 

Vi finner på denne bakgrunn i dette tilfelle at det er tilstrekkelig å gi ovenfor stående informasjon om 
regelverket.  På bakgrunn av den gjennomgangen og de stikkprøver vi har tatt av det tilsendte 
materialet, har vi ikke funnet overtredelser som gir grunnlag for å gi varsel om pålegg.

Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til 
representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?

3



VÅR REFERANSE 3
2018/24307

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og 
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til 
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2018/24307.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Cathrine Prahl Reusch
tilsynsleder
(sign.) Kari Ørebech

seniorrådgiver
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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MELDING NR 5/2018 – Skjønnsbegjæring fra Bane Nor 

 

I april i år orienterte Bane Nor oss om at de ikke ønsket å forhandle videre om en minnelig avtale. 

Det er tidligere orientert om dette i havnestyret. 

 

Den 24. juli mottok vår advokat skjønnsbegjæring fra bane Nor v/advokat Birgitte Bie Mørkved hos 

Advokatfirmaet Mageli ANS. Vår advokat er Erik Gjævenes i Advokatfirmaet Hjort DA. Gjævenes 

har bistått oss i inngåelse av avtale om midlertidig tiltrede og i forhandlinger om minnelig avtale. 

 

Det er Moss kommune v/Moss Havn som fremkommer som saksøkt i skjønnsbegjæringen. 

Rådmann i Moss kommune er orientert om mottak av denne skjønnsbegjæring. 

 

Administrasjonen vil komme tilbake til havnestyret med sak om den videre prosessen. 
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Moss tingrett 
Postboks 338 
1502 MOSS 

Saksøker: 

Prosessfi.tlhnektig: 

Saksøkt: 

Prosessfullmektig : 

Saken gjelder: 

Innkommet 

2 4 JUL 2018 
Hjort D.A. 

Skjønnsbegjæring 

til 

Moss tingrett 

Bane NOR SF 
Postboks 4350 
2308HAMAR 

advok at Birgitte Bie Mørkved 
Advokatfirmaet Mageli ANS 
Postboks 343, 2303 HAMAR 

Gnr. 2 bnr. 2049 i Moss kommune 
Moss havnevesen (Moss havn KF) 
Strand gata 10, 1534 MOSS 

Gnr. 2 bnr. 2320 i Moss kommun e 
Moss kommune 
Postboks 175, 1501 MOSS 

advok at Erik Gjævenes 
Advokatfirmaet Hjort DA 
Postboks 471 Sentrum 
0105 Oslo 

Avta leskjø nn 

* * * 

ADVO KA TFI RMA ET 

MAGELI 
Advokatfirmaet Mageli ANS 
Tlf: (+47) 478 82 ooo 
E-post: post@mageli.no 
www.mageli.no 

Org nr. 880 636 502 MVA 
Driftskonto: 1800 05 25339 
Klientkonto: 1800 16 63700 

Hamar, 20.07.2018 
Saksnr. 7093 SM/EJK 
sm@mage li.no 

Ansvarlig advokat: 
Steinar Mageli 

Hamar 
Østregate 23 
Postboks 343, 2303 Hamar 
Telefaks: 62 52 30 10 

Lillest røm 
Torvet 3 
2000 Lillestrøm 
Telefaks: 63 80 21 06 

Oslo 
Fr Nansens plass 2, 0160 Oslo 
Postboks 1277 Vika, 0111 Oslo 
Telefaks 22 41 91 21 
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ADVOK ATFIRM AET 

MAGELI 
1. Innledning - sakens bakgrunn 
Bane NOR begjærer med dette skjønn til fastsettelse av erstatning i forbindelse med erverv av 

nødvendig grunn og rettigheter for bygging av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. 

Byggingen er en del av InterCity -utbyggingen på Østlandet. Det skal etableres 10 km med 

dobbeltspor på strekningen Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør. Prosjektet inkluderer to 

tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss. Ved nye Moss stasjon vil det bli mulig med fire 

avganger per time hver vei for både lokaltog og Inter City-tog, i tillegg til godstog. Planlagt 

byggestart for hovedarbeidene er 2019 og prosjektet skal etter planen være ferdigstilt i 2025. 

Begjæringen gjelder to eiendommer i Moss kommune. Den ene eies av Moss havn KF og den 

andre eies av Moss kommune. På eiendommene drives det havnevirksomhet. 

Det foreligger en bekreftelse fra Moss kommune ved ordføreren på at gnr 2 bnr 2049 i realiteten 

eies av Moss havn KF. Bane NOR vil frem til eierforholdene er endelig avklart forholde seg til 

den informasjon som fremgår av Grunnboka. 

Skjønnet begjæres med hjemmel i skjønnsprosessloven§ 4. 

2. Plandokumenter 

Det nødvendige areal erverves med grunnlag i områdereguleringsplan for Østfoldbanen VL, 

Sandbukta-Moss - Såstad, vedtatt 14. november 2016. Plandokumentene fremlegges som: 

Bilag 1: Reguleringsplankart 

Bilag 2: Reguleringsbestemmelser 

Bilag 3: Planvedtak av 14. november 2016 

Fylkesmannen i Vestfold stadfestet reguleringsplanen ved vedtak av 30. mai 2017. 

Bilag 4: Fylkesmannens vedtak av 30. mai 2017 

Side 2 / 4 
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ADVO KA TFIR MAET 

MAGELI 
3. Nærmere om avståelsen 

Utbyggingen av dobbeltsporet gjør det nødvendige å erverve deler/striper av gnr. 2 bnr. 2049 og 

gnr. 2 bm. 2320. Det er utarbeidet ervervstegninger Cw-tegninger) sorn viser inngrepet for 

eiendommene: 

Bilag 5: Ervervstegninger gnr 2 bnr 2049 
Bilag 6: Ervervstegninger gnr 2 bnr 2320 

4. Avtale om tiltrede og avtaleskjønn 

Det er inngått avtale orn forhåndstiltrede og avtaleskjønn mellom saksøkte og Bane NOR: 

Bilag 7: Avtale orn forhåndstiltredelse og avtaleskjønn 

Erstatningen skal etter avtalen fastsettes etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper. 

Partene er ikke enige om det er grunnlag for erstatning etter ekspropriasjonserstatningsloven 

§ 7 orn gjenerverv. Bane NOR mener Moss havn ved delavståelsen vil holdes skadesløs ved å få 

erstattet tapt bruksverdi jf. § 6. Bane NOR vil komme nærmere tilbake til dette i senere 

prosesskriv. 

5. Alminnelige skjønnsforutsetninger 

De alminnelige skjønnsforutsetningene legges med dette frem: 

Bilag 8: Alminnelige skjønnsforutsetninger 

6. Skjønnsmedlemmer 

To skjønnsmedlemmer er tilstrekkelig da ervervet knytter seg til to eiendommer og det er 

sannsynlig at begge parter vil benytte egne sakkyndige i saken. En av skjønnsmedlemmene bør 

ha økonomifaglig bakgrunn , og en bør ha kunnskap om drift av havner. 

Side 3 / 4 
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ADV OK ATF IRMAE T 

MAGEL! 
7. Annet 

Det bes om at det settes av 4 dager til skjønnet. 

8. Påstand 

Det nedlegges slik 

PÅSTAND 

Skjønnet fremmes. 

* * * 

Denne skjønnsbegjæring i 9 eksemplarer, hvorav 3 er sendt retten og 2 er sendt direkte til 
saksøktes prosessfullmektig med kopi grunneier. 

Hamar 20. juli 2018 

Advokatfirmaet Mageli ANS 

i r~~e~ 
Birgitte Bie Mørkved 

Advokat 

Side 4 / 4 
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• Jernbaneverket PLANBESTEMMELSER 
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Revisjon.: 
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6.3 KOMBINERT FORMÅL BEBYGGELSE OG SAMFERDSELSANLEGG - PENDLERPARKERING MV, BAA ? .. 12 
6.4 KOMBINERT FORMÅL BEBYGGELSE, SAMFERDSELSANLEGG OG GRØNNSTRUKTUR PARK, BAA 8 12 

§ 7. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 13 

7.1 FJERNINGAVGAT ER 13 
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Kjøreveg (SKV) 
Fortau (SF) 
Torg (ST) 
Gang-/sykkelveg (SGS) 
Gangveg/gangareal (SGG) 
Sykkelveg/-felt (SS) 
Annen veggrunn - grøntareal (SVG) 
Trase for jernbane (ST J) 
Annen banegrunn - tekniske anlegg (SBT) 
Annen banegrunn - grøntareal (SBG) 
Trase for nærmere angitt kollektivtransport (STK) 
Kollektivholdeplass (SKH) 
Parkeringsplasser (SPP) 
Kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer 
(sykkelfelt/gangareal) (SKF) 
Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med 
andre angitte hovedformål (detaljert i eldre reguleringsplan/kommuneplan) (SM) 

Nr. 3 Grønnstruktur 
Park (GP) 

Nr. 4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 
Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert 
med andre angitte hovedformål (detaljert i eldre reguleringsplan/kommuneplan) 
(VM) 

Hensynssuner (Pbl § 12-6) 
Sikringssoner 

Frisikt (H140) 
Beredskapsplasser (H190) 
Restriksjon mot oppføring av bebyggelse (H190) 
Restriksjon VA-ledninger (H190) 
Restriksjon mht. belastning på kulvert (H190) 

Gjennomføringssone 
Krav om felles planlegging (H810) 

Faresone 
Annen fare - Eksplosiver og andre farlige stoffer (H390) 

Båndleggingssone 
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 
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c) Før anleggsarbeidene kan igangsettes må det utarbeides en plan for 
anleggsgjennomføring, med tilhørende støyutredning . Støydempende og andre 
avbøtende tiltak skal fremkomme , og må være gjennomført før tiltak iverksettes . 
Awik fra grenseverdien må omsøkes . 

2.4 Sikringsgjerder 
Innenfor planområdet kan Jernbaneverket sette opp sikringsgjerder mot jernbanen . 

2.5 Universell utforming 
Utforming av anlegget skal tilfredsstille lov- og forskriftsfastsatte krav til universell 
utforming. 

2.6 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner , 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/ 
eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren 
varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50, (Kulturminneloven) §8. 

2.7 Terrengbehandling og beplantning 
a) Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad søkes bevart. Det skal utarbeides 

marksikringsplaner for anleggsfasen, jf pkt 3.1. 
b) Ved tilsåing og beplantning skal det brukes stedegen vegetasjon. Overgangen 

mellom nytt og eksisterende terreng skal bearbeides og skråninger, voller og andre 
tiltak skal tilsåes eller revegeteres etter prinsipp om naturlig revegetering . 

2.8 Estetikk 
a) Fjellskjæringer skal gis en god og stedstilpasset utforming. Evt fjellhyller som 

anlegges for fjellsikring skal forsøkes utformes med variasjon i bredde og høyde. 
b) Konstruksjoner, herunder tunnelportaler og tekniske bygg, skal være stedstilpasset. 

Tunnelportalen ved Kleberget/stasjonen skal ha en utforming som er tilpasset 
stasjonsmiljøet (nye Moss stasjon). 

c) Portaler for rømnings- og tverrslagstunneler skal ha avslutning som er tilpasset 
påhuggsområdet. Det skal vurderes behovet for støttemurer for åta opp terrenget 
og området over tunnelportalen skal tilbakefylles med masser og tilsås. 

2.9 Sportilknytning til Moss Havn 
Det kan etableres sportilknytning til Moss Havn i o_ST J2. Etablering av slik tilknytning 
skal godkjennes av Jernbaneverket. 

2.10 Overvannshåndtering 
Det skal utarbeides en plan for overvannshåndtering som skal godkjennes av Moss 
kommune . Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og 
prosjektering av tiltak. All overvannshåndtering skal dimensjoneres for vannføringer 
tilsvarende 200-års flom. 
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b) For naturområder skal vegetasjonsdekket fjernes og lagres i anleggsfasen for 
tilbakeføring som naturlig revegetering. Vegetasjonsdekke t skal lagres i ranker med 
maksimalt 2 meters høyde. I fasen med midlertidig lagring skal jordmassene 
behandles og bearbeides slik at den naturlige frøbanken ikke går tapt. 

3.3 Omlegging av gater 
Følgende gater skal omlegges som følge av tiltaket: 
• Fjordveien 
• Nyquists gate 
• Værlegata 
• Strandgata . 
Ny trase skal opparbeides i samsv ar med §4.1. Nødvendige omlegginger avtales med 
veieier . 

3.4 Veger og atkomster 
a) Det skal utarbeides en plan for hvordan trafikksikkerheten ved anlegg og for 

anleggstrafikk ivaretas. Planen skal godkjennes av vegeier . 
b) Det skal utarbeides en faseplan/etappeplan som viser hvordan framkommeligheten 

for alle trafikantgrupper på vegnettet sikres i anleggsperioden. Kommunen og 
vegeier skal høres om planen. 

c) Det skal sikres atkomst til berørte eiendommer i anleggsfasen. 
d) Det skal sikres minimum 25 meters bredde i det smaleste punktet nord på Moss 

Havn i anleggsfasen. 
e) Det skal sikres kryssingsmuligheter for turgåere over anleggsvegen , #1, ved 

Mosseskogen. 
f) Rv 19 skal være åpen for trafikk i anleggsfasen. Nødvendige omlegginger avtales 

med vegeier. 
g) BAA? og BAAO skal kunne benyttes til rigg- og driftsområde i anleggsfasen. 

3.5 Rivning av bygg 
Bebyggelse som er markert med kryss i planen forutset tes innløst og eventuelt revet. 

Rivning av bygg i henhold til denne plan kan gjennomføres med grunnlag i områdevise 
rivningsplaner , som særskilt omhandler plugging av vannledninge r og 
avfallshåndtering. Planen skal avklares med kommunen. Naboer skal informeres før 
rivearbeidene igangsettes. 

3.6 VA-anlegg 
Det må utarbeides en faseplan/etapp eplan som viser hvordan vann- og 
avløpsledninger sikres i anleggsperioden. Kommunen skal godkjenne planen. 

§ 4. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

4.1 Gater og torg 
Opparbeidelse av gatene og torgene: 
• Fjordveien (o_SKV1, o_SF14, o_SS1-3, o_STK14, o_SKH1-2, o_SVG2-4) 
• Nyquists gate (o_SKV2, o_SF9-10) 
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til fremtidig byutvikling. Fram til etablering av ny bebyggelse ihht. 
detaljreguleringsplan , jf §5 plankrav , kan områdene opparbeides til grønnstruktur. 
Innenfor formålet er det ikke tillatt med inngrep som kan medføre skader på 
jernbane- eller veganlegg i tunnelene. Søkes det iverksatt tiltak i eller inntil tunnel , 
skal det dokumenteres at oms økt tiltak ikke vil ha noen innvirkning på tunnelen og 
arbeidet skal godkjennes av Jernbaneverket. 

b) Utbygging på de deler av felt BAA 1-6 som er utenfor restriksjonssone mhp 
belastning på jernbanekulverten (H190_ 10-12) skal skje på en slik måte at dette 
ikke medfører uheldige tilleggslaster , kombinasjoner av laster eller andre uheldige 
virkninger som jernbanekulverten ikke er dimensjonert for. Blant annet vil dette 
medføre at alle større bygninger skal pelefundamenteres til berg. 

c) For felt BAA 1 gjelder føringer fra felt K15 i KOP Moss sentrum (vedtatt 15.06.2015). 
d) For felt BAA2 gjelder føringer fra felt K16 i KOP Moss sentrum (vedtatt 15.06.2015). 
e) For felt BAA3-5 gjelder føringer fra felt K32 i KDP Moss sentrum (vedtatt 

15.06.2015). 
f) Utbygging av felt BAA6 avklares i detaljreguleringsplan og skal inngå i felles 

planlegging med felt BAA 1, jf hensynssone 810_ 1 under pkt 10.2. 
g) Utbygging av feltBAA5 skal inngå i felles planlegging med felt BAA2-4 , jf. 

hensynssone 810_2 under pkt 10.2. Innenfor felt BAA5 skal det etableres minimum 
240 sykkelparkeringsplasser under tak. 

h) Detaljregulering av utbyggingsområdene BAA 1-6 må ta utgangspunkt i et 
overordnet grep for «Sjøsiden» , jf . KOP Moss sentrum. 

6.3 Kombinert formål bebyggelse og samferdselsanlegg - pendlerparkering mv, 
BAA7 
Felt BAA? tillates utbygd i henhold til detaljreguleringsplaner , jf . pkt 4.4 og 5.1 a. 

Området skal benyttes til parkering for reisende fra Moss stasjon. Arealet kan i tillegg 
benyttes til kombinert formål parkering og annen bebyggelse. 

Detaljreguleringsplan for utvikling av arealet til formål som ikke inkluderer 
pendlerparkering kan tidligst vedtas når de reisende har et etablert tilbud om parkering 
i maksimalt 300 meters gangavstand fra stasjonen , eller det er etablert 
tilbringertjeneste til stasjonen som ivaretar adkomstbehovet i tilstrekkelig grad. 
Detaljreguleringsplanen skal ivareta kiss & ride med tilhørende gangadkomst til 
stasjonen. Føringer gitt for felt K32 i KDP Moss sentrum (vedtatt 15.06.2015) skal 
gjelde i forbindelse med utbygging av området. 

6.4 Kombinert formål bebyggelse, samferdselsanlegg og grønnstruktur park, BAA 8 
Felt BAAB tillates utbygd i henhold til detaljreguleringsplaner, jf. pkt 5.1 a. 

Området benyttes til samferdselsformål , herunde r dagens bruk samt anleggsomr åde 
for utbygging av ny jernbanetrase fram til ny trase er tatt i bruk og nye Moss stasjon er 
helt ferdigstil t. 

Føringer gitt for felt K32 i KDP Moss sentrum (vedtatt 15.06.2015) skal gjelde ved 
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7 .8 Trase for jernbane - nivå 1, ST J 
I områder regulert til trase for jernbane under bakken kan det etableres jernbane med 
tilhørende tekniske installasjoner og bygg som er nødvendige for jernbanedriften. 

7.9 Trase for jernbane - nivå 2, ST J 
I områder regulert til trase for jernbane på bakkenivå kan det etableres jernbane med 
tilhørende tekniske installasjoner som er nødvendige for jernbanedriften. 

7.10 Annen banegrunn -tekniske anlegg, SBT 
Bygninger og annet som er nødvendige for jernbanedriften og -anlegget kan oppføres 
innenfor disse områdene. 

Stasjonsområdet 

a) Innenfor felt o_SBT7 kan konstruksjoner som omfatter stasjonsbygning, trapper, 
ramper og tilhørende anlegg etableres. Stasjonsbygget tillates med maks høyde på 
cote +22.50. Det tillates oppført takoverbygg på plattformene og nødvendige 
tekniske og publikumsrettede installasjoner. Stasjonsbygget skal omsøkes og 
godkjennes av kommunen. 

b) Det kan bygges et tunnelløp i konstruksjonen som sikrer at det i fremtiden kan 
etableres en veqtrase under stasjonsbygningen for eventuelt nytt fremtidig 
fergeleie, jf H190_2. 

7 .11 Annen banegrunn - grøntareal, SBG 
Innenfor disse områdene kan det etableres driftsveger, beredskapsplasser, grøfter , 
murer og annet som er en naturlig del av jernbaneanlegget Driftsveger skal anlegges 
med en maksimal bredde på 4,5 meter. 

Innenfor felt o_SBG3 skal det etableres minimum 180 sykkelparkeringsplasser under 
tak. 

Formålsgrenser 
Skråningsutslag er basert på tilgjengelig kartgrunnlag og mindre awik vil kunne skje 
som følge av uforutsette forhold, som for eksempel grunnforhold eller mangler i 
kartgrunnlaget. Dette kan medføre at areal som disponeres til baneformål vil fravike 
noe fra det som fremgår av formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til 
baneformål, forutsettes få samme formål som tilstøtende områder. Grensene mellom 
annen banegrunn - tekniske anlegg og annen banegrunn - grøntareal kan forskyves 
noe ut fra anleggstekniske forhold og vil også kunne forskyves noe over tid avhengig 
av bl.a. vedlikeholdsrutiner. 

Ved større awik fra formålsgrensene vil det være behov for å søke om dispensasjon 
etter pbl § 19.2, eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter pbl § 12- 
14, andre ledd. Dette skal avgjøres av kommunen. 

7.12 Kollektivholdeplass, SKH 
Felt o_SKH1 og o_SKH2 reguleres til holdeplass for buss. Innenfor feltene kan det 
settes opp leskur og annen nødvendig møblering. 
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Beredskapsplasser, H190 1 
Arealer innenfor sone H190_ 1 kan ikke bebygges eller opparbeides slik at det er til 
hinder for at området kan benyttes som beredskapsplass for jernbanen. Eventuelle 
tiltak skal godkjennes av Jernbaneverket. 

Restriksjon vann- og avløpsledninger, H190 3 
Innenfor sonen H190_3 skal det sikres fremføring av teknisk infrastruktur ut i sjøen og 
inntaksledning for brannvann. Det tillates ikke ankring innenfor sonen. 

Restriksjon vann- og avløpsledninger , H190 4-9 
Innenfor sone H190_ 4-9 tillates det ikke oppføring av bebyggelse eller andre 
konstruksjoner som hindrer tilgang til vann- og avløpsledninger. Eventuelle tiltak skal 
godkjennes av Jernbaneverket. 

Restriksjon mot oppføring av bebyggelse , H190 2 
Sone H190_2 skal sikre en mulig fremtidig veqtrase i tunnel, dersom dagens 
fergeterminal flyttes til området for Moss Havn. Området innenfor hensynssonen kan 
ikke bebygges før endelig løsning for veqtrase foreligge r. 

Restriksjon mht. belastning på kulvert, H190 10-12 
Innenfor denne sonen gjelder følgende begrensninger for belastning: 

H190_ 12: Jernbanekulverten i dette området skal dimensjoneres kun for vekt av 
jordfylling, gatelegeme og trafikkbelastning. Stasjonsbygningen skal være en lett 
stålbygning og skal ikke veie mer enn trafikkbelastningen på området som den 
erstatter. 
H190_ 11: Jernbanekulverten i dette området skal dimensjoneres for bebyggelse 
med høyde inntil 7 etasjer , med forbehold om endrede forutsetninger, herunder 
grunnforhold og jernbanetekniske begrensninger. For å redusere vekten 
forutsettes det at bygningene utføres med hulldekker i dekkeskillene og stålsøyler 
i vertikalbæringen, samt at horisontalavstivningen utføres i betong eller stål. Alle 
laster skal føres ned til senter av vegger i den underliggende jernbanekulverten. 
Det tillates ikke at laster (søyler) fra fremt idige bygg settes direkte på dekket over 
kulverten. Det kan ikke bygges kjeller under byggene. 
H 190_10: Jernbanekulverten i dette området skal dimensjoneres for bebyggelse 
med høyde inntil ?etasjer , med forbehold om endrede forutsetninger , herunder 
grunnforhold og jernbanetekn iske begrensninger . For å redusere vekten 
forutsettes det at bygningene utføres med hulldekker i dekkeskillene og stålsøyler 
i vertikalbæringen , samt at horisontalavstivningen utføres i betong eller stål. Alle 
laster skal føres ned til senter av vegger i den underliggende jernbanekulverten. 
Kjellere skal utføres i vanntett plasstøpt betong. Det kan velges andre løsninger 
såfremt disse ivaretar hensynet til kulverten og godkjennes av Jernbaneverket. 

Restriksjoner rundt tunnel - vertikalnivå 1, H 190 13-15 
Innenfor sikringssone H190 under bakken, jf . snitt under , er det ikke tillatt med inngrep 
ut over det som er nødvendig for jernbaneanlegget. Det er heller ikke tillatt med tiltak 
som kan medføre skader på jernbane - eller veganlegg i tunnelene. Søkes det iverksatt 
tiltak i eller inntil sikringssone for tunnel, skal det dokumenteres at oms økt tiltak ikke vil 
ha noen innvirkning på tunnelen eller sikringssonen og arbeidet skal godkjennes av 
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• De gamle bystrukturene i området skal søkes å gjenetableres som retninger i det 
nye byutviklingsområdet. 

• Nærmere vurdering av plassering av bebyggelse, høyder og utforming gjøres i 
detaljreguleringen. 

10.3 Båndleggingssone 
Båndlegging etter lov om kulturminner {H730 1) 
Innenfor hensynssone H370_1 skal Kongeveien legges i kulvert under anleggsveien, 
#1. 

10.4 Faresone 
Annen fare -Eksplosiver og andre farlige stoffer (H390 1-6) 
Innenfor hensynssone H390_ 1 (indre sone) tillates kun kortvarig forbipassering. 
Innenfor hensynssone H390_2-5 (midtre sone) tillates ikke overnatting eller boliger. 
Innenfor hensynssone H390_6 (ytre sone) tillates ikke skoler, barnehager, sykehjem, 
sykehus o.l. institusjoner. Kjøpesenter, hoteller eller store publikumsarenaer skal i 
utgangspunktet ligge utenfor denne sonen. 

Innenfor hensynssonene gjelder forskrift Brann- og eksplosjonsvernloven §20: 
«Sikkerhetsnivå i virksomhet med farlig stoff m.m». 

§ 11. BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL § 12-7) 

11.1 Anlegg- og riggområder, #1-16 
Innenfor området kan nødvendige inngrep og anleggsarbeid gjennomføres for bygging 
av jernbaneanlegget med tilhørende tiltak. Dette omfatter også lagring og 
mellomlagring av masser, brakkerigg og lager der ikke annet er spesifisert eller satt 
begrensninger på under de enkelte anleggsområdene i punktene under. Områdene 
skal i størst mulig grad settes i stand slik det fremgår av planen eller var før inngrepet, 
eller i den stand som følger av avtale med grunneier. Dette gjelder ikke der nytt 
permanent formål er angitt i planen . Områder for midlertidig arealbruk skal ferdigstilles 
senest 2 år etter at nytt dobbeltspor gjennom Moss og Rygge er tatt i bruk. Etter 
avsluttet anlegg opphører midlertidig bestemmelsesområde . Gjeldende regulering vil 
da være nytt permanent formål som er angitt i denne planen, evt opprinnelig 
arealbrukskategori, jf liste under pkt 11.5. 

11.2 Anlegg- og riggområde #1 
a) Det skal sikres at det ikke graves ut slik at damfot til Molbekktjernet svekkes. 

Bekken til Molbekktjernet skal sikres gjennomstrømming i anleggsfasen og inngrep 
i det fuktige miljøet i kløften bør begrenses i størst mulig grad. 
Inngrep i terrenget skal i størst mulig grad begrenses. 

b) Eksisterende mur mot sjøen skal bestå og ikke berøres eller endres i anleggsfasen. 
c) Turveg fra Mosseskogen over dammen og ned til Mossesundet skal sikres i 

anleggsfasen. 

11.3 Anlegg- og riggområde #11 
a) Innenfor område #11 skal det sikres midlertidig atkomst til havna. 
b) Innenfor område #11 kan det etableres et midlertidig spor for jernbanen. 
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#10 K32, H810_8 Plan-ID 01040363, Sentrumsplan 
Moss. Vedtatt 15.06.2015 

#11 K32, H810_8, o_Jb, Plan-ID 01040363, Sentrumsplan 
o_Havn/Ferje, o_Havn1, Moss. Vedtatt 15.06.2015 
o Havn2, o V 

#12 Plan-ID 01040363: Plan-ID 01040363, Sentrumsplan 
K32, H810_8, Moss. Vedtatt 15.06.2015 
Plan-ID 4A: Plan-ID 4A, Del av Rygge 
Boliger, Kjøreveg bygningskommune, ikraft: 07.06.1937 
Plan-ID 3F: Plan-ID 3F, Byplanen, 
lnqen arealformål ikraft:03.03.1937 

#13 Plan-ID 4A: Plan-ID 4A, Del av Rygge 
Kjøreveg, Industri bygningskommune, ikraft: 07.06.1937 
Plan-ID 271: Plan-ID 271, Sentrum - samordnet 
Industri (RAIL) regplan jernbane/veg/havn, 

ikraft:02.09.1999 
#14 Plan-ID 4A: Plan-ID 01040363, Sentrumsplan 

Industri, Kjøreveg Moss. Vedtatt 15.06.2015 
Plan-ID 271: Plan-ID 271, Sentrum - samordnet 
Gate med fortau(T3), Industri regplan jernbane/veg/havn , 
(RAIL, 1/L 1)) ikraft:02.09.1999 
Plan-ID 01040363: Plan-ID 4A, Del av Rygge 
ov bygningskommune , ikraft: 07.06.1937 

#15 Plan-ID 271: Plan-ID 271, Sentrum - samordnet 
Industri (I/L2), Gate med regplan jernbane/veg/havn, 
fortau(T 4 ), konsentrert ikraft:02.09.1999 
småhusbebyggelse, Anlegg i Plan-ID 84, Kaliumskogen, del av 
grunnen (RA2) Kaliumskogen, ikrfaft: 18.01.1973 
Plan-ID 84: Plan-ID 3J, Byplanen, ikraft: 
Boliger, offentlig friområde, 03.03.1937 
Kjøreveg 
Plan-ID 3J: 
Ingen arealformål 

#16 Plan-ID 84: Plan-ID 01040363, Sentrumsplan 
Kjøreveg, Boliger, Offentlig Moss. Vedtatt 15.06.2015 
friområde Plan-ID 84, Kaliumskogen, del av 
Plan-ID 136: Kaliumskogen, ikrfaft: 18.01.1973 
Offentlig friområde, Boliger Plan-ID 136, Kaliumskogen. Søndre 
Plan-ID 01040363: del av Nordhenget. Ikraft: 11.11.1980 
o V 

#17 S32, H810_1, o_V Plan-ID 01040363, Sentrumsplan 
Moss. Vedtatt 15.06.2015 
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Dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad - områderegulering - uttalelse 

Vedrørende Innspill - områderegulering for nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad 

Områderegulering for nytt dobbeltspor Sanbukta-Moss-Såstad, Moss kommune - Anmodning om at 
innsigelse trekkes 

lnspill -_Områderegulering for nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad 

Områderegulering av jernbanen - kommentarer til høringsuttalelse 

Rekkefølgekrav ny jernbanetrase gjennom Moss 

JC Moss -Plankart justert 

Begrenset høring - områderegulering for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad 

Svar på anmodning om å trekke innsigelse - nytt dobbeltspor Sandbukta - Såstad - Moss 

Sandbukta- Moss- Såstad - Svarbrev vedrørende kommunens roller og Moss havn 

IC Moss - overendelse av reviderte plandokumenter til sluttbehandling 

Områderegulering for nytt dobbeltspor Sanbukta-Moss-Såstad - Moss kommune - anmodning om 
tilbakemelding på håndtering av innsigelser 

Områderegulering for nytt dobbeltspor Sanbukta-Moss-Såstad - Moss kommune - anmodning om å 
trekke innsigelse 

Dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad - inkl ny stasjon - områderegulering - innspill - innsigelser 

Områdereguleringsplan Østfoldbanen Sandbukta - Moss - Såstad - kommentarer 

Områdeplan for nytt dobbeltspor - revidert ROS-analyse 

NVEs merknader ved offentlig ettersyn - IC lnterCity - Detaljregulering for ny stasjon og nytt 
dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad, Moss kommune, Østfold. NVEs referanse: 201400734-13 

Tilbakemelding vedrørende Fjordveien 16 - Utbygging av jernbane og riving av hus 

Fjordveien 16 - Utbygging av jernbane og riving av hus 

Høringssvar - jernbaneutbygging 

Uttalelse til jernbaneutbygging 

høringsuttalelse ny togtrase 

Innsigelse til områdereguleringsplan Sandbukta - Moss - Såstad 

Innspill til områderegulering for nytt dobbeltspor 

Merknad planforslag dobbeltspor Moss 

Sameiet Haveveien 2 - Uttalelse til jernbanebygging 

Høringsuttalelse ny jernbanetrase i Moss 

Innsigelser mot områderegulering for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss -Såstad 

Kommentarer til høringsuttalelse - Eva Elisabeth Nordqvist og Runar Sjøblom 

Høringsinnspill - dobbeltspor 

Høringsuttalelse Områdereguleringsplan for nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad - Moss 
kommune 

Uttalelse til offentlig ettersyn av områderegulering for nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad 

Kommentar til Offentlig ettersyn - Høringsuttalelse for områderegulering av jernbane i Moss 

Uttalelse: Områderegulering for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss- Såstad 

Høringsuttalelse reguleringsplan jernbanen 

Høringsuttalelse Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad 

Østfoldbanen - områdereguleringsplan - høringsuttalelse 
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15.04.2016 

13.04.2016 

22.03.2016 

08.04.2016 

05.04.2016 

07.04.2016 

06.04.2016 

03.04.2016 

02.04.2016 

01.04.2016 

31.03.2016 

30.03.2016 

14.03.2016 

14.03.2016 

14.03.2016 

08.03.2016 

15.02.2016 

22.02.2016 

04.02.2016 

19.01.2016 

Forslag til dato for befaring på eiendommer markert innløst grunnet støy - Områder egulering 
Sandbukta - Moss -Såstad 

Sandbukta- Moss- Såstad - støy og grunnerverv i forbindelse med jernbaneutbygging 

Innspill til reguleringsbestemmelser og -kart for nye Moss stasjon 

Reviderte planbestemmelser - IC Moss 

Revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse BROS-analyse) - Dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad 

Kulturminner og lokalhist orie 

Er det nødvendig? Innløsning av eiendommer 

Vedrørende Jernbanever kets planbeskrivelse dokument nummer SMS-OO-A-20080 - ønske om 
informasjon 

Reviderte kart og bestemmelser pr 01.04.2016 - Jernbanen Sandbukta - Moss - Såstad 

Revidert planbeskrivelse av 01.04.2016 - Jernbanen Sandbukta - Moss - Såstad 

Trafikale vurderinger Moss og Rygge kommune - Jernbanen Sanbukta - Moss - Såstad 

Miljøprogram og Miljøoppf ølgingsprogram - Jerbanen Sanbukta-Moss-Såstad 

Støyrapport SMS-OO-A-21602 - Støy i anleggsfasen 

Områdestabilitet SMS-OO-A-20101 - Geoteknisk rapport 

Støyrapport SMS- OO-A-21604 - Støy i dagsonen - Reguleringsplan Sandvika - Moss - Såstad 

Jernbaneverket - planforslag for områderegulering 

Tilbakemeldinger på veistruktur rundt stasjonen tatt opp i møtet 09.02.2016 

IC Moss - Ref erat fra koordineringsmøte med Statens Vegvesen og Moss kommune 09.02.2016 

IC Moss - Ref erat fra koordineringsmøte med Statens Vegvesen 05.01.2016 

Evalueringsrapport for parallelloppdrag knutepunkt 

Innstilling fra Teknisk utvalg - 29.09.2016 
1. Forslag til områdereguleringsplan for nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad, med 
plankart , planbestemmelser og planbeskrivelse, vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningsloven§ 12-12. 

Det foreligger innsigelser til planen, og planen gis rettsvirkning med unntak for de områdene 
som omfattes av innsigelsespunktene knyttet til markparkering for de togreisende og kravet 
om dimensjonering av løsmassekulverten. 

2. Det legges inn et nytt punkt i rekkefølgebestemmelsene slik: 
- 4.5 Moss havn 
Før det settes i gang tiltak som berører Moss Havns arealer skal opprettholdelse av 
Moss Havns kapasitet være sikret. 

Forslag med tillegg til rekkefølgebestemme lse vedrørende nytt punkt 4. 5 Moss havn legges 
ut på begrenset høring til Jernbaneverket som berørt part med høringsfrist på 2 uker. 
Høringsuttalelse fra Jernbaneverket fremlegges direkte til bystyret den 17.10.16 . 

Innstilling fra Miljø og samferdselsutvalge t - 28.09.2016 
MISA sin uttalelse til teknisk utvalg: 
MISA støtter rådmannens forslag til vedtak. 
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Området benyttes til samferdselsformål, herunder dagens bruk samt 
anleggsområde for utbygging av ny jernbanetrase fram til ny trase er tatt i bruk og 
nye Moss stasjon er helt ferdigstilt. 
Føringer gitt for felt K32 i KOP Moss sentrum (vedtatt 15.06.2015) skal gjelde ved 
utbygging av området. Det skal anlegges min 2 daa park i feltet. Gang- og 
sykkeltrase må vurderes i sammenheng med opparbeidelse av grøntstruktur. 

§ 10.1 Sikringssoner 
Restriksjon mht. belastning på kulvert, H190_10-12 

H190_ 12: Jernbanekulverten i dette området skal dimensjoneres kun for vekt 
av jordfylling, gatelegme og trafikkbelastning. Stasjonsbygningen skal være en 
lett stålbygning og skal ikke veie mer enn trafikkbelastningen på området som 
den erstatter. 
H190_ 11: Jernbanekulverten i dette området skal dimensjoneres for 
bebyggelse med høyde inntil 7 etasjer, med forbehold om endrede 
forutsetninger, herunder grunnforhold og jernbanetekniske begrensninger. For 
å redusere vekten forutsettes det at bygningene utføres med hulldekker i 
dekkeskillene og stålsøyler i vertikalbæringen, samt at horisontalavstivningen 
utføres i betong eller stål. Alle laster skal føres ned til senter av vegger i den 
underliggende jernbanekulverten . Det tillates ikke at laster (søyler) fra 
fremtidige bygg settes direkte på dekket over kulverten. Det kan ikke bygges 
kjeller under byggene. 
H 190_ 1 O: Jernbanekulverten i dette området skal dimensjoneres for 
bebyggelse med høyde inntil ?etasjer, med forbehold om endrede 
forutsetninger, herunder grunnforhold og jernbanetekniske begrensninger. For 
å redusere vekten forutsettes det at bygningene utføres med hulldekker i 
dekkeskillene og stålsøyler i vertikalbæringen, samt at horisontalavstivningen 
utføres i betong eller stål. Alle laster skal føres ned til senter av vegger i den 
underliggende jernbanekulverten . Kjellere skal utføres i vanntett plasstøpt 
betong. Det kan velges andre løsninger såfremt disse ivaretar hensynet til 
kulverten og godkjennes av Jernbaneverket. 

Det legges inn et nytt punkt i rekkefølgebestemmelsene slik: 
§ 4.5 Moss havn 
Før det settes i gang tiltak som berører Moss havns arealer skal opprettholdelse av 
Moss havns kapasitet være sikret. 

Sindre Westerlund Mork (V) fremmet følgende forslag på vegne av MDG, Venstre og 
SV: 

Bystyret ber Jernbaneverket om å vurdere følgende innspill i utarbeidelse og gjennomfør ing 
av prosjektet: 

1. Anleggsveien i Mosseskogen reduseres til minimum nødvendig bredde og helst med 
møteplasser (i stedet for maksimal bredde) fra krysset ved/øst for Kongeveien og vestover , 
at skjæringen i Røysåsen minimaliseres ut fra at driftsveien i framtida skal ligge fra syd på 
det gamle sporet og at hus for tekniske installasjoner blir anlagt på utsiden av dobbeltsporet. 

2. Bystyret er positive til en regulering for en framtidig driftsvei og turvei fra syd langs 
Massesundet som kan bindes sammen med dagens drifts-/turvei fra Mølleåsen/Molbekk 
mot Kambo. 

3. Støyskjerming på stasjonen og på den åpne strekningen i Moss sentrum, bør i størst 
mulig grad skje nærmest støykilden (stasjonen/sporene) . I detaljplanlegging/-utforming må 
det jobbes videre med alle mulige konkrete løsninger og innspill som er kommet, for å 
oppnå det. 
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Posisjonen og APs forslag ble enstemmig vedtatt. 
MDG, Venstre og SVs forslag fikk 10 stemmer (MDG, V, SV, FrP og KrF) og falt 

Stemmeforklaring fra MDG: 

MDG har programfestet at vi ønsker å jobbe for en stasjonsløsning under bakken og 
nærmere sentrum, og har jobbet aktivt for dette. Vi innser at vi ikke får med oss bystyret på 
å fremme slike utredninger, og vi ser nå at det er nødvendig å vedta reguleringsplanen for å 
unngå forsinkelser i dette prosjektet. Jernbanen er den mest effektive og klimavennlige 
formen for transport på land, og MDG har som grunnleggende strategi å satse på og utvikle 
jernbanen. Prosjektet i Moss er også viktig for resten av Østfold , det er et viktig ledd i vårt 
arbeid mot irreversible klimaendringer , det er viktig ift svevestøv og luftkvalitet i Moss. Vi er 
allrede 20 år for sent ute med en god jernbaneløsning i Moss, og vi anser at vi ikke har råd 
til videre forsinkelser. Vi støtter derfor reguleringsplanen. 

Samtidig er vi skuffet over at over at det kan finnes bedre alternativer som ikke er utredet, 
som f.eks. langtunnel med underjordisk stasjonsplassering. Vi stiller derfor et tilleggsforslag 
hvor vi krever at jernbaneverket fortsetter å utrede disse alternativene i parallell med det 
øvrige arbeidet, og vi stoler på at jernbaneverket gjør tilpassende endringer dersom det 
dukker opp bedre og/eller billigere alternativ 

8-115/16 Vedtak: 
Forslag til områderegulering for nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad, med plankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse, vedtas med hjemmel i plan og bygningslovens§ 12-12 
med følgende endrede bestemmelser og vedlagte kartblad: 

§ 5.1 Detaljreguleringsplan 
a) For felt BAA 1-8 og BKB1-2 er det krav om detaljreguleringsplan før utbygging. Felt 
BAA 1 og BAA6 omfattes av hensynssone 810 _ 1 med krav til felles planlegging, jf. pkt 
10.2. Felt BAA2-5 omfattes av hensynssone 810_2 med krav til felles planlegging, jf. pkt 
10.2. -· 
b) Detaljregulering av utbyggingsområdene BAA1-8 skal ta utgangspunkt i føringer gitt i 
KOP Moss sentrum . 
c) Detaljreguleringsplaner for utbyggingsområdene BKB1-2 skal bestemme arealformål 
samt plassering, høyder og utforming av ny bebyggelse. 

§ 4.4 Parkeringsplasser for reisende fra Moss stasjon 
Detaljreguleringsplan for BAA? kan ikke vedtas før et eventuelt fortsatt tilbud om 
bilparkering for reisende fra Moss stasjon er avklart. 

§ 6.3 Kombinert formål bebyggelse og samferdselsanlegg - pendlerparkering 
mv, BAA7 
Felt BAA? tillates utbygd i henhold til detaljreguleringsplan, jf. pkt 4.4 og 5.1 a. 

Området skal benyttes til parkering for reisende fra Moss stasjon. Arealet kan i tillegg 
benyttes til kombinert formål parkering og annen bebyggelse. 
Detaljreguleringsplan for utvikling av arealet til formål som ikke inkluderer 
pendlerparkering kan tidligst vedtas når de reisende har et etablert tilbud om parkering i 
maksimalt 300 meters gangavstand fra stasjonen, eller det er etablert tilbringertjeneste 
til stasjonen som ivaretar adkomstbehove t i tilstrekkelig grad. Detaljreguleringsplanen 
skal ivareta kiss & ride med tilhørende gangadkomst til stasjonen . Føringer gitt for felt 
K32 i KOP Moss sentrum (vedtatt 15.06.2015) skal gjelde ved utbygging av området. 
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dette punktet gis planen rettsvirkning. 

17.10.2016 Bystyret 

Møtebehandling : 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes. 

Votering : 

Utsettelsesfo rslaget ble vedtatt mot 4 stemmer 01 og MDG) 

8-090/16 Vedtak: 
Saken utsettes 

29.09.2016 Teknisk utvalg 

Møtebehandling: 
Fellesforslag fra (H, AP og SV) til tilleggspunkt 2. 
2. Det legges inn et nytt punkt i rekkefølgebestemmelsene slik: 

4.5 Moss havn · 
Før det settes i gang tiltak som berører Moss Havns arealer skal opprettholdelse av 
Moss Havns kapasitet være sikret. 

Forslag med tillegg til rekkefølgebestemmelse vedrørende nytt punkt 4. 5 Moss havn legges 
ut på begrenset høring til Jernbaneverket som berørt part med høringsfrist på 2 uker. 
Høringsuttalelse fra Jernbaneverket fremlegges direkte til bystyret den 17.10.16 . 

Stian Orm (Rødt) fremmet følgende forslag : 
1. TU ber om at alternativ plassering av ny jernbanestasjon utredes. 
2. TU sier nei til områderegulering i foreliggende utgave, som mangler kunnskapsgrunnlag i 
utredning av alternativ plassering av ny jernbanestasjon . 

Nina Wagner (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det skal i parallell med den videre plan- og byggeprosess utredes en alternativ trase- og 
stasjonsplassering , inklusive mulig stasjonsplassering under bakken, der kravet om 
sidespor til havnen ikke er med. Alternativet skal vurderes etter følgende kriterier: Mindre 
inngripen i byen, lavere kostnad, mindre støy, mulighet for høyere hastighet for passerende 
tog og sentral stasjonsplasser ing ift passasjergrunnlaget. 

Terje Turøy (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Anleggsvei gjennom Mosseskogen i full bredde vil innebære store ødeleggelser i svært 
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ADVOKATFIRMAET 

~ijELI 
o· , ollag ....... ··········· 

Fy lkesmannen i Vestfold 

Postboks 174 
1501 MOSS 

MOTTATT 
B • NE NOR , .... 
O 1 JUNZ017 

Moss kommune 

Vår saksbehandler / telefon: 
Beate Storesund 
33371153 

Deres referanse: Vår referanse: 
2017/1956 
Arkivnr: 423 .1 

Vårdato: 
30_05.2017 

Fylkesmannens behandling av klage - områderegulering av 
dobbeltspor Sandbukta - Såstad, Moss kommune 

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet s oversendelse mottatt her 27.03 .2017 _ 

Fylkesmann ens vedtak 
Klagen e tas ikke til følge. 

Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak av 14.11.2016,jf vedtak av 12.12.2016. 

Fy lkesmannens vedtak i klagesak en er endelig og kan ikke påkla ges til overordne t 
forvaltn ingsorgan, jf fvl. § 28_ 

***** 
Sakens bakgrunn 
Bane Nor (tidligere Jernbanev e rket) med bistand fra Rarnbøll Sweco har på vegne av Mos s 
kommune utarbeidet områ degulering for nytt dob bel tsp or Sand bukt a - Moss - Såstad . Formålet 
med områdereguleringen er en bedre jernbane, som gir kort er e reisetid, hyppiger e avganger , og 
som bidrar til utvikling av velfungerende knutepunkter. Nytt dobbelt spo r skal gi økt kapas i tet på 
linjene , slik at det blir mulig å frakte mer gods på tog. Det plan legges for et kompakt og 
funksjonelt knutepunkt, med samtidig sentrumsu t vikling rundt stasjone n, og god tilgje ngelighet 
for ulike transp ortmidler, Planområdet omfatter på nivå 1, som er under terreng, ca. 263 daa, og på 
nivå 2, som er på terreng , ca. 356 daa. Planområdet i Moss strekker seg fra søndr e utløp av 
Mølleåstunnelen til under Kleberget I nord er det dagso ne bestående av ca. 650 m dobbeltspor , 
bered skaps-, drifts- og anleggsvei , beredskapspla ss, og midlertidig anleggsområd e . Sydover går 
traseen i en ca. 2720 m lang tunne l unde r byen - Messetunne len . Tunn elen omfatt er en 
løsmassekulvert på ca. 420 m. Etter Messe tunnelen kommer en dagson e i Moss sen trum med 
stasjonsområdet fra Boyebakken til Kleberget, samt areal knyttet til løsm asseku lv erte n og 
midl ertidige anleggsområ d er , Sydov e r går traseen inni Carlbergtunnel en og over i Rygge 
kommune . Jernban eprosj ektet, herunder valget av trase, har lang histori kk , som startet tidlig på 
1990-tallet Arbeidr;r 12å c;knne tideu,..a~anpr.o.gr.an.une ~ ~al:Ja~l.ag@ t;..e.øsg-----  
føringer for det videre planarbeidet. Planfo rsla g e t følger opp nasjon al e førin ger om en InteeCity - 
utbyg g ing som knytter samm en byen e rundt Oslo på stre kningene Ha lden, Skien og Lillehammer, 
med sent ral t plassert e stasjoner. Utbyggi ngen gjenn om Moss er en viktig brikke i den videre 

Fylkesmann en i Vestf old 
Telefon: 33 37 1 O 00 
Telefaks: 33 37 11 35 
E-post: fmvepost@fylkesma nnen. no 
www fvlkPc:m :ann F>n nn/vP.<;tfold 

Postadresse: 
Postboks 2076 
3103 Tønsberg 
Orqnr, 974762501 

Besøksadresse: 
Statens Park - Hus I 
Anton Jenssens gate 4 
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ell er st ål. All e last er sk al fø res ned Lil sent er av vegger i d en under l iggende jernbaneku/ve r ten. 
Det tillates ikke at laster (søyler ) fra fremtid ige bygg settes direkte på dekket over kulverten. Det 
kan ikke bygges kjeller under byggene. 
Hl 90 _ l O.- Jernbaneku/verten i dette området skal dimensjoneres for bebyggelse med høyde inntil 
7 etasjer, medfor behold om endrede forutsetninger, herunder grunnforhold og jernbanetekniske 
begrensninger. For å redusere vektenforutsettes det at bygningene utføres med hulldekker i 
dekkeskillene og stålsøyler i vertikalbæringen, samt at hor isonialavstivningen utføres i betong 
eller stål. Alle laster ska l føres ned til senter av vegger i den underliggende jernbanekulve r ten. 
Kjellere skal utføres i vannt ett plasstøpt betong. Det kan velges andre løsninger såfremt disse 
ivaretar hensynet til kulve rten og godkjennes av Jernbaneverket . 

Det legges inn et nytt punkt i rekkefølgebestemmelsene slik: 
Pkt . 4.5 Moss havn 
Før det settes i gang tiltak som berører Moss havns arealer skal opprettholdelse av Moss havns 
kapasitet være sikret . 

Tillegg: 
«Jernbaneverket må bruke progressive modeller som tar hensyn til akselererende klimaendringer, 
somf eks. økte nedbørsmengder» 

Dette for å underbygge viktigheten av god sikring mot fremtidige flommer .» 

Stemmegivningen er gjengitt på s. 7 og 8 i saksprotokollen, og den viser at 
områdereguleringsplanen har solid flertall i bystyret. 

Bystyret traff den 12! 12.2016 vedtak om. at.områdereguleringsplanen er rettskraftig med unntak av 
regulerings bestemmelsene § 4.5 knyttet til område # 11, som det var reist innsigelse mot. 

Regulering sv edtake t av 14.11.2016 ble påklaget, og opprinnelig antall klager var 85. 43 klager ble 
av-vist da kommunen ikke anså klagerne for å ha rettslig klageinteresse . Fylkesmannens 
saksbehandler har i telefonsamtale med kommunens saksbehand ler 16.05 .2017 fått opplyst at 
avvisningsvedtaket ikke er påklaget. De resterende klagerne fremgår av listen over kopiadressater 
til dette brevet. Klagen e er dat ert 05.01.2 017, 06.01.2017, 07.01.2017 , 13.01.2017 , 19.01.2017 , og 
20.01.2017 . I tilleg g har en rekke klagere benytt e t et klageskjema med mulighet for avkryssing . 
Fylkesmannen viser til klagene. 

Teknisk utvalg behandle t klagene i møte den 09.03.2017, og fastholdt bystyrets vedtak av 
14.11.2016. Saken ble deretter oversendt via Fylkesmannen i Østfold til ovennevnte departement. 
Sistnevnte oppnevnte Fylkesmannen i Vestfold til å behandle og avgjøre saken. 

·- __ __,, 

FYLKESMANNENS MERKNADER: 
Fylkesmannen forutsette r at klagerne er kjent med innholdet av sakens dokumenter og finner 
derfor ikke grunn til å referere ytterligere fra disse. 

Klagefrist og klagerett 
Klagei;ne har klag_erett,,.og har fremsatt klagene ionen k!agewst~~ i.... -------- ~ - -- - ____. 

Sakens opplysning 
Saken anses forsvarlig opplyst , jf for valtningsloven (fvl.) § 17 første ledd. Vi viser til 
saksdokumentene. Befaring av planområdet anses unødvendig, da de faktiske forholdene er 
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tilrettel e gge grunnlaget for reguleringsvedtaket og/eller som har truffe t avgjørels e , er inhabi l e. 
Bane No r har utarbeidet område r eguleringsplane n, men er ikke avgjøre lsesmynd ighet. og kan 
denn ed ikke bli inhabi l etter samm e bestemmels e . 

Vi bemerker at selv om en kommune som sådan ikke kan være inhabil. kan det hefte andre 
ugyldighetsgrunne r ved kommune n s plan vedtak. Er eksem pel er at kommun en som 
planmyn dighet kan ha vektlagt utenfo rli ggen d e hens yn . Det å vektle gge komm un ens 
privatøkonomiske int eresse r ved utf o rmi n gen og vedtakelsen av en regule rin gspl an, kan være å 

vektlegge utenforliggende hensyn, og dette kan medføre at reguleri n gsv edtaket blir ugyld ig. Vi 
kommer tilb ake til dette. 

Vurdering av om Ax""i.Id Svenson var inhabil da kfagesaken ble behand let i teknisk utvala 
09.03.?017 
Den 20.04.2016 mott ok vie-post h en v en delse fra Arild Sv enson, der han gjør gjdde nd e at det er 
mang le r gidde n de grunnf or hold, I henhold til sakens dok umen te r er Svenson politik er , og medlem 
i teknisk utvalg . Svenson sitter i henhold til informasjon på kommun en s internettside også i 
bystyret. Svenson fremmet klage over reguleringsvedtaket, Han møtte i teknisk utvalg da utvalget 
behandlet klagene den 09.03.2017, etter å ha trukket sin klage ved e-post av 08.03.2017. Svenson 
tilhørte mindretallet som stemte for åt a klage r til følge for så v idt gjelder grunnforhold. Svens on 
er ved å trekke sin klage ikke lenger part i saken . Det er derfor uklart tor oss hv orfor han likevel 
har hen vendt seg til Fylkesmann en om den. Vi anser det utelukket at han henvender seg til oss i 
rollen som politiker. ettersom (lene ville skjedd ved at kommunen oversendte sak om 
lovlighetskontroll etter kommuneloven . Hans hem endelse anses dermed som en henvendelse gjort 
av Sv enson som privatper son. til tross for at han har trukket sin klage. I tekni sk utva lgs mote 
09.03-20 17 ble klagen e dels realitetsbehandlet og dels avvist . Svcnsons klage ble avvist selv om 
han hadde trukket den dagen før møtet. Dette anser vi som en ren inkur ie, noe også kommun en har · 
gjort.jf kommunens brev av 16.03.20 17. Siden Arild Svenson ikke er pan i saken. tar vi ikke 
stilling til hans synspunkter i e-post av 20.04 .2017 med vedlegg. 

Forholdene nevnt over medforer imidlertid at vi må vurdere om Svenson, på grunn av tidligere 
personlig involvering i saken , var inhabil da han deltok i behandlingen av saken i utva lgsmøte t 
09.03.2017 . Vi ser ikke at det er foretatt noen vurdering av Svensons habilitet wider møtet . noe vi 
anser som en saksbehandlings feil. da S\ ensons opptreden ga klar foran ledni ng til dette. 

Svenson er ikke lenger part i saken. og var dermed ikke inhabil etter fvl. § 6 Iorste ledd a) da 
teknisk utva lg behand let klagesak en 09.03.:2017. Inhabilitet for eligger imidlert id også når andre 
særegn e forh old foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskh et, blant annet skal 
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel. tap eller ulempe for ham selv 
eller noe som han har nær personlig tilknytnin g til. Det ska l også legges vekt pi om 
ugildhet sinn sige lse har vært reist av en part. Vi viser til fri. § 6 andr e ledd. 

Da omr åderegulering splanen ble vedtatt valgte Svenson a påkl age regu lering svedtak et som 
privatperson. Det fremgår ikke av klagen at Svenson mener at han personlig er påvirket av 
regulerin gs vedta k et på en slik mate at han har renslig klage in teresse , og hans bostedsadresse 
oppgi tt i klagen tilsie r at han ikke er mer heron a· regulerings vedt ak et enn Moss kommunes 

= · ~ - -= ··- m.Q.byggcr e gener elt er. Kommunen s admini strasjon fores lo å avvise Svensons klage. Sven son 
trakk klage n dagen for den skulle vært behandlet i teknisk utvalg. Ordlyden i Svensons e-post av 
08.03.2017 tilsier at Svenson trakk sin klage for å slippe a bli ansett som inhab il ved beha ndling 
av klagene i utx algsrnotet. Som politiker fremmet så Svenson el fellesfors lag i motet om a ta 
klagene til folge for så vidt gjelder grunnfo rhold. Også Sven sons egen klage gja ldt nettopp 
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Flere av kla g erne mener at det bør stilles krav til å utrede en alt ernativ trase og alternativ 
stasjonsplas s ering . Herunder er langtunnel krevd utredet av klagere som har benyttet klageskjema 
med mulighet for avkryssing . Vi ser ikke at klagerne kan høres med krav om utredning av 
alternativer. · 

I dette tilfellet måtte det utarbeides planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogram skal 
gjøre rede for hvilke alternativer som vil bli vurdert, og behovet for utredninger.jf pbl. § 4-1 
andre ledd, I tillegg til planbeskrivelse, var det her også krav om konsekvensutredning. Vi viser til 
pbl. § 4-2 andre ledd om at reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, skal i planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - 
av planens "virkning er for miljø og sam:fimn. Det følger av konsekvensutredningsforskriften av 
19.12.20 14 § 7 tredje ledd at konsekv ensutredningen skal redegjøre for vurderte alternativer. og i 
nødvendig grad omfatte utredning av relevante og realistiske alternativer, herunder alternativ 
lokalisering. Videre skal anbefalt alternativ begrunnes. Unntak fra dette utgangspunktet følger av 
for skriftens § 7 siste ledd siste punktum, der det fremgår at forhold som er tilfredsstillende utredet 
i overord n et plan, herunder aktuelle lokali seringsalternativ, ikke skal utredes på nytt . 

Planprogram ble vedtatt 19.06.2014, og det ble der besluttet å ikke utrede alternativ trase med 
jernbanestas j on under bakken. Planforslaget som ble ved tatt bygger på Here overordnede 
arealplaner. Ny jernbanetrase og stasjon er lagt inn i gjeldende kommunepla n for M oss kommune 
vedtatt i 20.06.20 11. Det ble foretatt konsekvensutredning av fem ulike løsninger for nytt 
dobbeltspor i 1993. Dette resulterte i vedtak alternativ 2B i samordnet regulering splan for 
jernbane, riksvei og havn av 1999. Dette alternativet er senere justert blant annet på grunn av 
grunnundersøkelse r og Interf.ity-utbyggingen. Vi viser til redegjørelsen på s. 7 flg. og s. 18 i 
planbeskrivelsen og s. 16 i saksfremstillingen til bystyrets vedtak av 14.11.2016. Valg av trase og 
stasjonsplassering er altså gjort ener utredning på overordnet plannivå. og vi ser ikke at det er 
holdepunkter for at utredni n gen av aktuelle loka liseringsalternativ ikke bk gjort tilfredsstillende 
d.a. Det kreves dermed ikke ny utredning av dette ved utarbeidelse av områderegulering, jf 
kons ekvensutredningsforskriften § 7 siste ledd siste punktum . Områdereguleringen vil være en 
detaljering av de valgeue som er gjort på overordnet plannivå. 

Grunnforhold 
Flere klagere har anf ørt at de er bekymret for vanskelige grunnforhold. herunder om utredningen 
vedrørende grunnforhold er tilstrekkelig. Herunder har Sameiet Løkkegata 2 anført at de er sterkt 
bekymret for at deres hus skal skli ut, og de stiller spørsmål ved om konsekvensene ved ct så stort 
inngrep i grunnen er tilstrekkelig godt utredet og dokumentert. Kommunen mener at 
grunnforholdene er tilstrekkelig utredet og vurdert i planarbeidet. og viser til at det er stilt krav om 
og gjennomført geotekniske vurderinger, jf saksfremstillingen til teknisk utvalgs vedtak av 
09.03.20 l 7 på s. 17. Vi viser også til planbeskrivelsen pkt . 4.2.7. saksfremstillingen til 
reguleringsvedtaket på s. 17, og Bane Nors redegjørelse i brev av 27.02.2017 med vedlegg. Videre 
viser vi til konsekvensutredningen. Utredning av grunnforhold er av utpreget faglig karakter, og 
den bekymringen klagerne gir uttrykk for er av generell karakter. fylkesmannen besitter ikke 
spesialkompetanse vedrørende utredning av grunnforhold, og en kvalitetsvurdering av de foretatte 
grunnundersøkelsene i forbindelse med vår klagebehandling, ville dermed forutsette at vi 
engasjerte uavhengig konsulentforetak. Ingen regionale fagetater har krevd ytterligere 

- ~QI1µ:\il.JJnder~økelscr, og kommunen og Bane Nors redegjørelse tilsier at de foretatte 
grunnunder søkelsene er forsvarlige. Vi ser dermed ikke at det foreligger saksbehandlingsfeil i 
fonn av mangelfulle grunnund er søkelser. 

37



·1 
!~ ~ ; 

"2 · 
• I 

I =: I ... 
,·--=~-i.-._..: '----:...,...._ 

l 

if- 

• I ''i];! 
_{)') 

./ tr , 

I 

. :r= ·=j 
' , x!1smf 205 

r 
I 
I 
' 

_.,, ..... , 

-' 

/ 

: I 
;_} 

! 
i - 
i.. __ i·' ·- - - - ·- · 

f'2049 ! 

ADVOKATFIRMAET 

MAS ELi 

lei '; r: . r.111 !.!; n; r \ } ~ - 1;) 

I
/ I' 

11 
I ,: 
I I /: 

I x11s91oo ; f 

I/ I , /1 

/ 

:

J'l : 1 1 

- I I i ' L_,:.-:__ 1 
I ,, 

' -- 

. - ·-- ·····-- - . _ ... ·---- -·-+· . 

Moss havn 

! ! ; 
i. : 

j(;._ i 
' ' . ., .. / 

.• ' l - 

i !: ! . 
i; 

I' 
t'~--- ; I 
!/ , .. · 
I .,..-r· t.: 

' : ·-=::_·-r 

; ' 
,!...._,____~ ! 
i / ! 

TEGNFORKLARING M=1:1000 
C=:::J Ervervet ureal, 1009 m2 deru v 884 m2 bebygd, 125 m2 samferdsel 

' - Midlertidig beslaglagt ureal, 4 785 m2 bebygd 
' 2/2Q49 MOSS HAVNEVESEN Dato: 02.05.2016 

Strandgata 10, 1531 Moss 

Eiendommens adresse: 
drul Strandgata 4, 6, 10 

. V Takstnummer 
___;:__ Eksist. eiendomsgrense 
- - - Ny eiendomsgrense 
- - - Planens begrensning fra reguleringsplan 

Eiendommens total e 
areal: 43 717 m2 

---- W 

I 
-- - ·{ 

0 
0 
~ 
~ i >- ! 

Jernbaneverket 

38



ADVOKATF IRM AET 

MAGELI 
----- -- .. · 

I; ·;- - 
- 

z,)049· 

I _.· i 
. I 

! / . 

l{ t t -~ 
l r 

i..--· ,. . I ,: , ,, f l /. 
{ :_· f: .- 

1.- 

') 
.I 

·I .. , 
'J 
, I 

\ 1: 
- - \· ... ·:· ,. 
- ·i:. 

I. I f ,-' 
f I 
I! 

Moss havn I 
/ --= .. ~ -- : 

.,._ 

X11592DD ·,-. -- 

I ' ' 

!. _ 

('-- -- - -- --- 

{ .•· 

; X1159100 

,! i ·-~ ,· 

I X1159DDD j ;r------Ll 
t . i ' 0 

"' a, 
0 

;:: 

TEGNFORKLARING 

'I 
C==:J Ervervet areal, 9078 m2 derav 6861m2 bebygd, 1726m2 

samferdsel, 491m2 barskog 
- Midlertidig beslaglagt areal, 17638 m2 derav 15858m2 J bebygd, 55m2 samferdsel, 1726m2 barskog 

.! 2/2320 ' Moss kommune 
l Post boks 175, 1501 Moss J Eiendommens adresse: Eiendommens totale I ;(.i';:\ Kleberget 1 B, Strandgata 2, Værlegata 391 43 areal: 67 295 m2 

i ·6 Takstnummer Dato: 02.05.2016 ... 
1 - - - Ek sist . eiendomsgrense "'A"' 
• - - - Ny eiendomsgrense f - - - Planens begrensning fra reguler~ in~g.:.sp~ l~ a~n _ _.:m!MF~·~ -~ '~un~~~sw~ec~o~~~ - _l __ -' .. ,::::/:__J 

M=1:1000 

Tegning 1 av 2 

/ 

Jernbaneverket 

39



X1158700 

.~/ 
f( 

l I I ,/ 
-L~ ,_ 

1 I 
J 
l 
I 

f ~ r 
\ '- 

\ 
i \ 
I 

., 
,\ 

I 

':> I 

! 
i n I 

\\ 
I 

\ (_ 
I ,. -------·-t ! ./ I r 

'-- -. 

X1158900 

·\ 
Moss ha n 

./ 
r- 

::::; 

X1158800 

-- - ·1 
I I . - ·---·- . ·- -- - -- - . 

;-· 
,··.) 
' I 

l_ t: 
. 2/2~20. 

./' . -·-- ·--:--· ---- 
r ,---' 
··---=-~ 

, _ X:.:.1c.::15:.:.86~ 0.:_0 -l- -------------- --!---l --- 

f 
TEGNFORKLARING 
c==J Ervervet ureal, 9078 m2 derav 6861m2 bebygd, 1726m2 

*, samferdsel, 491m2 barskog i Midlertidig beslaglagt ureal, 17638 m2 derav 15858m2 
¥, bebygd, 55m2 samferdsel, 1726m2 barskog 
i 2/2310 Moss kommune 

I~,' Postboks 175, 1501 Moss 
Eiendommen s adresse: 

@
. Kleberget 1 B, Strandgata 2, Værlegata 39, 43 

T ukst nummer f Dato: 02.05.2016 .. f - - -,- Ek sist . eiendomsgrense YA" 
e - - - Ny eiendomsgrense i l - - - Planens begrensning fra reguleringsplan 

M=1:1000 

Tegning 2 av 2 

Eiendommens totale 
areal: 67 295 m2 

Jernbaneverket 

RJ!FT'4JI SWECO ~ 

40



ADVOKATFIRMAET 

MAGELI 
Bilag ] . 

Saksnr.:201600285 

Prosjekt:960168 

AVTALE OM ARBEIDSTILLATELSE VED 
GRUNNERVERV OG AVBØTENDE TILTAK 

Mellom Bane NOR SF og Moss Havn KF (Grunneier), eier av gnr 2 bnr 2049 og gnr 2 bnr 2320 i 
Moss kommune jf. bekreftelse fra Moss kommune v/ ordfører Tage Pettersen av 14. november 
2016 (vedlegg 1), er det i dag inngått følgende avtale: 

1. Bakgrunn - arbeidstillatelse 

I forbindelse med bygging av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad, som er en del av lnterCity 
strekningene på Østlandet, gir grunneier herved Bane NOR SF tillatelse til å ta nødvendig grunn 
og rettigheter i bruk (tiltrede) for å gjennomføre anlegget fra denne avtalens signeringsdato. 
Bygging av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad skjer i samsvar med reguleringsplan 
«Østfoldbanen, Sandbukta - Moss- Såstad», vedtatt av Moss kommune 14. november 2016. 

Eiendomsinngrepet, med nødvendige rettigheter, går fram av vedlagte w-tegninger (vedlegg 2) 
som er datert 2. mai 2016. Areal som avstås er markert med gul farge på den vedlagte tegningen. 
Areal som avstås midlertidig er markert med grønt. Arbefdstlllatelsen gjelder for både det area! 
som skai avstås midlertiåig og det areal som skai avstås permanent. 

Grunneier er ansvarlig for å tilrettelegge slik at Bane NOR SF og Bane NOR SF sine 
entreprenører kan komme inn også til øvrig havneareal for å gjennomføre arbeidene, herunder 
arbeidene knyttet til de avbøtende tiltak nevnt i punkt 7.2. Tiltrede til disse arealene gis også ved 
denne avtalens signeringsdato. 

2. Erstatning - avtaleskjønn 

Hvis det ikke oppnås enighet om minnelig avtale, er det enighet om at erstatningen skal 
fastsettes ved rettslig skjønn. Bane NOR SF begjærer skjønn etter § 4 i skjønnsprosessloven 
(avtaleskjønn), og erstatningen fastsettes etter ekspropriasjonsrettslige regler. Skjønn begjæres 
senest innen 12 (tolv) måneder etter tiltrede. 

3. Bevissikring 

Bane NOR SF foretar i samråd med Grunneier de registreringer som er nødvendig for å sikre 
dokumentasjon til senere forhandlinger eller skjønn. (Arealbruk , grunnforhold, oppmåling av 
grenser, fotografering, taksering m.v.). 

41



~-l"~ E NQR 
4. Rente 

Bane NOR SF betaler en flat rente per år på 3% av den erstatning Grunneier har til gode fra 
undertegning av avtalen og forutsetningene i denne avtalens punkt 8 er oppfylt, til endelig 
oppgjør finner sted i samsvar med bestemmelsene i § 10 i lov om vederlag ved oreigning av fast 
eiendom. 

5. Juridisk og teknisk bistand 

Bane NOR SF dekker Grunneiers nødvendige utgifter til teknisk og juridisk bistand i forbindelse 
med inngåelsen av denne avtalen. Bane NOR SF dekker også nødvendig bistand i forhandlinger 
om endelig kjøpekontrakt i forbindelse med grunnervervet. Eventuell dekning av bistand utover 
dette, må avtales nærmere med Bane NOR SF. 

6. Frist for oppstart 

Hvis de berørte arealene ikke er tatt i bruk av Bane NOR SF innen tre år fra arbeidstillatelsen er 
undertegnet , faller avtalen bort hvis ikke annet er avtalt. 

7. Andre avtalevilkår 

7.1 Samarbeid 

Grunneier , Bane NOR SF og Bane NOR SF sine entreprenøre r skal ha tett dialog og samarbeide 
for å sikre at anleggsarbeidene lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Det skal 
avholdes regelmessige samarbeidsmøter med gjennomgang av status og fremdrift . Partene skal 
videre samarbeide om utformingen og plasseringen av de avbøtende tiltak og faseplanene, se 
punkt 7.3. 

Begge parter skal ta hensyn til hverandres arbeider under gjennomføringen av de avbøtende 
tiltakene i punkt 7.2. 

Begge parter er innforstått med at driften på Moss havn er vikt ig. De avbøtende tiltakene og 
faseplanene skal som utgangspunkt bygge på de vedlagte tegningene (vedlegg 3). Tegningene 
er ikke på noen måte rettslig bindende, verken i forhold til tiltakene i punkt 7.2 eller de faseplaner 
som skal utarbeides. Tegningene innebærer heller ingen aksept av de forutsetninger som 
tegningen er basert på - herunder behovet for ekstra areal (dryport), antallet liggedager på 
containerne, prognoser osv. 

7.2 Avbøtende tiltak 

7.2.1 Innkjøring/hovedport mm 

Bane NOR SF etablerer ny innkjøring/hovedport på havna, herunder nødvendig software for 
portene. Annen software (T3) som skal installeres er ikke Bane NOR SFs ansvar. Bane NOR SF 
etablerer ny innkjøring/hovedport på havna. Bane NOR SF fjerner dagens innkjøring/ hovedport 
som ledd i anleggsarbeidene. Sistnevnte arbeid skal utføres etter at ny innkjøring/hovedport er 
etablert og satt i drift. At innkjøringen/hovedporten skal være satt i drift, innebærer at det settes 
av 3 måneder til nødvendig innkjøringsperiode. Eventuelle forsinkelser på andre installasjoner 
enn det Bane NOR SF skal levere, og som ikke skyldes forhold på Bane NOR SF sin side, 
utsetter ikke tidspunktet for når innkjøringen/hovedporten anses satt i drift. 

Bane NOR SF etablerer nødvendig vei i forbindelse med ny innkjøring / hovedport. 
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Bane NOR SF bygger støttemur i forbindelse med innkjøringen/hovedport . Denne fjernes om ny 
· innkjøring/ hovedport flyttes til annet pennanent sted. 

Bane NOR SF etablerer nytt kontrollrom i Oslolageret. 

Bane NOR SF etablerer nødvendig va- og elektrisk anlegg til ny innkjøring / hovedport og nytt 
kontrollrom. 

Bane NOR SF flytter innkjøringen/hovedporten til annet permanent sted dersom dette blir aktuelt 
(innen ett år) etter at anleggsarbeidene på jernbanen er avsluttet og arealene er tilbakelevert ti! 
Grunneier. Dette omfatter også nødvendig omlegging av elektr iske kabler . 

7.2.2 Kleberg-lageret/ søppellager 

Bane NOR SF river Kleberg-lageret når Grunneier har nytt lager på plass, men ikke senere enn 
18 måneder etter at erstatningen etter dette punkt er utbetalt , jf . punkt 10 første og siste ledd. 

Bane NOR SF betaler kr. 20 000 000 (kronertjuemillioner) til Grunneier som full og endelig 
erstatning for Kleberg-lageret. Det er i dette erstatningsbeløpet gjort fradrag for den 
standardheving et nytt lager innebærer i forhold til dagens Kleberg-lager . 

Bane NOR SF betaler kr. 2 100 000 (kronertomillioneretthundretusen) til Grunneier som full og 
endelig erstatning til nytt søppellager. Det er i dette erstatningsbeløpet ikke gjort fradrag for den 
standardheving et nytt lager innebærer i forhold til dagens lagringsmulighet i Kleberg-lageret. 

Det skal tas hensyn til disse erstatn ingsutbetalingene ved fastsettelse av erstatning etter 
ekspropriasjonsrettslige prinsipper enten ved inngåelsen av kjøpekontrakt eller ved senere 
skjønn. 

7.2.3 Veger I snuplasser 

Når Kleberg- lageret rives etablerer Bane NOR SF nye veger og snuplasse r inne på 
havneområdet i samsvar med faseplanene. 

7.2.4 Kjølecontainere 

Bane NOR SF flytter grunne iers kjølecontainere i samsvar med faseplanene, til sammen 36 
reef er strømuttak . 

7.2.5 Vaskeplass 

Bane NOR SF reetablerer vaskeplass en, i samsvar med faseplanene . 

7.2.6 Elektro 

Bane NOR SF reetablerer nytt nødvendig elektrisk anlegg som må fjerne s eller legges om i 
forbindelse med anleggsarbeidene. Nytt elektrisk anlegg (som landstrøm ) og andre 
oppgraderinger av anlegget, etabler es ikke. 

7.2.7 Rockwool 

Bane NOR SF bygger bulkbinger på havna. Elementene til bingene, herunder betongelementene , 
plasseres direkte på eksistere nde dekke . 
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Bulkbingene etableres på et areal som er fylt opp, og det vil kunne oppstå setninger . Bane NOR 
SF er ikke ansvarlig for eventuelle skader (herunder setninger) på bulkbingene . Bane NOR SF er 
heller ikke ansvarlig for eventuelle stabiliseringskostnader som måtte påløpe på grunn av 
grunnforholdene . 

Dersom bulkbingene ikke lar seg bygge på grunn av grunnforholdene, og Moss havn KF ikke 
ønsker åta kostnaden med å sikre tilstrekkel ig stabile grunnforhold, skal partene ha dialog knyttet 
til om det finnes alternativer til å bygge bulkbinger. Dette innebærer ikke en forpliktelse for Bane 
NOR SF til å bygge en alternativ løsning. 

7.3 Utforming/ plassering av de avbøtende tiltak - faseplaner 

Den nærmere utforming og plassering av tiltakene i punkt 7.2 vil fremgå av det fremtid ige 
konkurransegrunnlaget og av faseplanene . Tiltakene skal i hovedtrekk gjennomføres i henhold til 
dette. 

Det vises til punkt 7.1 om samarbeid . 

Bane NOR SF skal utarbeide faseplaner/ konkurransegrunnlag så raskt grunnlaget for å 
utarbeide dette er klart. Grunneier har anledning til å komme med innspill/ merknader under 
utarbeidelsen av faseplanene/konkurransegrunnlaget. Etter ferdigproduserte dokumenter skal 
disse oversendes til Grunneier for endelig gjennomgang og Grunneier har mulighet til å komme 
med forslag til endringer I innspill med frist på 3 (tre) uker. Bane NOR SF avgjør endelig 
utforming av faseplanene og konkurransegrunnlaget. 

Bane NOR SF dekker kostnader til nødvendige teknisk bistand (dokumenterte kostnader) for 
gjennomgang av både faseplaner og mer detaljerte beskrivelser med inntil kr. 80 000 
(kroneråttittitusen). Ved større endringer vil Bane NOR SF vurdere om beløpsgrensen bør økes. 

Dersom det oppstår behov for større endringer i utformingen / plasseringen av tiltakene i punkt 
7.2 eller i faseplanene skal Grunneier orienteres og gis mulighet til å komme med innspill/ 
merknader . Frist til å komme med innspill settes til 3 (tre uker) fra Bane NOR SF har orientert 
Grunneier om endringene. Bane NOR SF avgjør alene om endringene skal gjennomføres . 
Grunneier har ikke krav på erstatning eller annen kompensasjon for endringer som Bane NOR SF 
beslutter etter dette ledd. 

7.4 Tilbakeføring av midlertidig avstått areal 

Det areal som avstås midlertidig skal etter anleggsarbeidene tilbakeføres til opprinnelig dekke. 
Der det er behov for ny asfalt utføres dette arbeidet av Bane NOR SF. Grensegjerde og 
lyktestolper flyttes også av Bane NOR SF. Bane NOR SF innkaller til overtakelsesbefaring etter 
tilbakeføringsarbeidet er utført. Grunneier har plikt til å delta på en slik bef aring. 

7.5 Partenes rettigheter og plikter i anleggsfasen 

Bane NOR SF har ansvaret for å følge opp kontrakten med entreprenør i anleggsfasen. 
Anleggsarbeidene gjennomføres i tråd med de fremdr ifts- og faseplaner som til enhver tid gjelder 
mellom Bane NOR SF og entreprenøren . Grunneier skal bli holdt orientert om planene og 
eventuelle endringer i disse, se punkt 7.1. og 7.3. 

I den grad Bane NOR SF får utbetalt dagmulkt av entreprenøren i henhold til delfrister i 
kontrakten med entreprenøren som knytter seg direkte til de avbøtende tiltakene som 
gjennomføres i punkt 7.2 og Grunneier kan dokumentere et økonomisk tap, har Grunneier krav 
på det korresponderende dagmulktsbeløpet fra Bane NOR SF. Utover dette kan Grunneier ikke 
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rette noen form for krav mot Bane NOR SF som følge av eventuell forsinkelse hos Bane NOR SF 
eller entreprenøren knyttet til gjennomfør ing av tiltakene. 

Grunneier har ingen fullmakt til å representere eller på annen måte binde Bane NOR SF. 
Grunneier skal holde Bane NOR SF skadesløs for ethvert tap som påføres Bane NOR SF som 
følge av brudd på bestemmelsen i dette ledd. 

7.6 Reklamasjon / mangler mv 

Grunneier overtar arbeidene i punkt 7.2 og risikoen for disse samtidig med Bane NOR SF sin 
overtakelse / delovertakelse fra entreprenøren. Grunneier er forpliktet til å stille på ferdigbefaring 
og I eller overtakelsesforretning etter nærmere innkalling. 

Bane NOR SF svarer for feil og mangler i prosjekteringen hvis og i samme utstrekning som Bane 
NOR SFs prosjekterende svarer for dette ovenfor Bane NOR SF. Dersom Grunneier krever det, 
vil Bane NOR SF forfølge et slikt krav f or Grunneiers regning og risiko. Utover dette kan ikke 
Grunneier under noen omstendighet rette krav mot Bane NOR SF som følge av mangler eller 
forsinkelser ved de arbeider som Bane NOR SF har påtatt seg å utføre etter denne avtalen . 

Reklamasjon/ krav som følge av mangler skal, for grunneier sin egen regning og risiko, rettes 
direkte til entreprenøren. Grunneier har, på forespørsel, rett til innsyn i relevante deler av Bane 
NOR SF sin kontrakt med entreprenøren . 

Grunneier skal holde Bane NOR SF skadesløs for alle krav som fremmes mot Bane NOR SF, og 
som skyldes grunneier sin reklamasjon/krav etter dette punktet. 

Bane NOR SF skal ta inn i sin kontrakt med entreprenøren at utførelsesgarantien som skal stilles 
i henhold til denne i reklamasjonsperioden også skal stilles til fordel for Moss Havn KF for 
arbeidene nevnt i punkt 7.2. 

7.7 Særlig om grunnforholdene på havna 

Grunneier er klar over at det kan være utfordringer knyttet til grunnforholdene ved havna. 
Grunneier hefter selv for eventuell skade, ulempe eller forsinkelse som skyldes grunnforholdene 
på havna i forbindelse med gjennomføringen av de avbøtende tiltak i punkt 7.2. Med den 
inf ormasjon Bane NOR SF har i dag, er ikke grunnforholdene til hinder for gjennomf øringen av 
tiltakene i punkt 7.2. Ansvar for skade mv som skyldes grunnforholdene ved øvrige 
anleggsarbeider reguleres av alminnelige erstatningsrettslige regler. 

7.8 Uenighet om gjennomføring av avbøtende tiltak 

Eventuell uenighet/ tvist om de avbøtende tiltakene i punkt 7 .2 påvirker ikke Bane NOR SF sin 
arbeidstillatelse etter denne avtalens punkt 1 eller plikt til samarbeid etter punkt 7.1. 

Et eventue lt krav fra Grunneier om midlertidig forføyning knyttet til de avbøtende tiltak i punkt 7.2 
får ikke betydning for Bane NOR SF sin adgang til tiltrede etter punkt 1 avsnitt 1 og 2. 

7.9 Forbehold - fradrag 

Bane NOR SF tar forbehold om å kreve fradrag for de eventuelle fordeler (herunder 
oppgraderinge r) de avbøtende tiltak medfører, enten ved inngåelsen av kjøpekontrakt eller ved 
senere skjønn. Fradraget fastsettes ut fra ekspropriasj onsrettslige prinsipper. 

8. Forutsetninger for avtalen 

Det er en forutsetning for Bane NOR SF sin inngåelse av denne avtalen at samtlige leietakere I 
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rettighetshavere på Moss havn signerer den vedlagte avtalen om tilt rede (vedlegg 4) som gir 
Bane NOR SF tillate lse til å ta nødvendig grunn og rettigheter i bruk for å gjennomf øre prosjektet i 
samsvar med reguleringsplan «Østfoldbanen, Sandbukt a - Moss - Såstad» vedtatt 14. 
november 2016 jf . vedlagte w-tegninger. 

Det er en forutsetning for gjennomføring av tiltakene i punkt 7.2 at Bane NOR SF beslutter 
igangsett ing av prosjektet/ tiltakene . 

Vedtar Bane NOR SF at prosjektet likevel ikke skal gjennomføres , vil Bane NOR SF ikke være 
forpliktet til å gjennomføre tiltakene i punkt 7.2. eller utbetale erstatning etter denne avtalen. Bane 
NOR SF vil da være forpliktet til å tilbakeføre det areal som er tiltrådt tilbake til Grunneier. 

9. Garantert minsteerstatning for økonomisk tap 

Bane NOR SF betaler Grunneier en garantert minsteerstatning på kr 30 000 000 
(kronertrettimillioner) for de arealer som avstås midlertidig og permanent. 

Det skal tas hensyn til (fradrag for) denne erstatningen ved fastsettelse av erstatning etter 
ekspropr iasjonsrettsl ige prinsipper enten ved inngåelsen av endelig kjøpekontrakt eller ved 
senere skjønn. 

Partene er ikke enige om det er rettslig grunnlag for erstatning etter ekspropriasjons  
erstatningsloven § 7. 

10. Utbetaling 

Erstatning til Grunneier jf . avtalens punkt 7.2.2 og punkt 9 utbetales etter at avtalen er 
undertegnet, det er inngått avtale med leietakerne/ rettighetshaverne om tiltrede og 
reguleringsplanen er endelig stadfestet uten rekkefølgebestemmelse vedrørende Moss havn. 

Det er videre en forutsetning for utbetaling etter avtalens punkt 9 at Stortinget har vedtatt 
økonomisk bevilgning til gjennomfø ring av plan og reguler ingsplanvedtak i Moss kommune. 
Dersom slikt vedtak ikke foreligger innen 01.05.2017 , kan Grunneier kreve delutbetaling av 
minsteerstatningen i punkt 9 på kr. 3 000 000 (tremillionerkrone,j. Dersom slikt vedtak fortsatt 
ikke foreligger innen 01.01.2018 , kan Grunneier kreve delutbetaling av ytterligere kr. 5 000 000 
(femmillionerkroner) av minsteerstatn ingen i punkt 9. Den resterende minsteerstatningen etter 
punkt 9 utbetales i sin helhet etter at Stortinget har vedtatt den økonomiske bevilgningen. 

Fristen for utbetalinger etter denne avtalen er 1 (en) måned etter at de nødvendige forutset ninger 
for utbetalingen er oppfylt. 

11. Kjøpekontrakt 

Dersom Bane NOR SF og Grunneier på et senere tidspunkt blir enige om en endelig erstatning 
for avståelse av permanent og midlertidig erverv, inngår partene en kjøpekontrakt. 

12. Tinglysing - matrikkelføring - overdragelse 

Bane NOR SF kan tinglyse hele eller deler av avtalen som en heftelse på grunneiers eiendom. 
Utgifter til dette dekkes av Bane NOR SF. 

Bane NOR SF vil i henhold til matrikkelloven § 22 og matrikkelforskriften § 48, sende melding til 
kommunen om inngått avtale. 
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Etter fradeling og oppmåling av anlegget vil Bane NOR SF eventuelt benytte egenerklæring, jf . 
matrikkeloven § 24 eller tinglysingsloven § 38 b for å få hjemmel til eiendommen . Dersom Bane 
NOR SF ikke benytter egenerklæring , forplikter grunneier seg til å utstede heftelsesfritt skjøte til 
Bane NOR SF. 

Nødvendig del av erstatn ingen kan benyttes til å innfri eventuelle pengeheftelser som hviler på 
eiendommen, jf. panteloven§ 1-11. Bane NOR SF avklarer evt. pantefrafall med panthaver . 
Utgifter til tinglysingsgebyr og dokumentavgift dekkes av Bane NOR SF. 

Denne avtalen er undertegnet i to eksemplar, ett til hver av partene . Avtalen har 4 vedlegg. 

f\.~92 .... den ... f/..z ... ~ ... 2..QJ.] 

Gru neier 

g MOSS Strandgata10.1531 Moss 

H Av N Org.nr: 971033 339 www.moss-havn.no 

0 [o rt/ :i- -17-- ...... (). den .. 

for Bane NOR SF 

Efltlt \Lfl04J£Tll 
~VDJ) LJ (k,p .. JJ-uv, 

Bane NOR SF 
Utbygglngaprgajekter Øat 
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BEKREFTELSE 

Moss kommune bekrefter med dette at Moss havn er reell eier av 
gbnr. 2/2320. Moss havns totalte areal består av gbnr. 2/2320, 
2/2049 og 2/2055. 

Oppgjør gjennom forhandlinger knyttet til disse arealer skal tilfalle 

Mos, 14(11.16. 

~~\~ 
Tage Pettersen 

Ordfører 

Moss kommune 

Org. nr. 944 38'3 476 !·: ··1 
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TEGNFORKLARING M=1:1000 
C==:J Ervervet ureul, 1009 m2 deru v 884 m2 bebygd, 125 m2 samferdsel 

Midlertidig beslaglagt ureal, 4 785 m2 bebygd 

' 2/2049 MOSS HAVNEVESEN Dato: 02.05.2016 
Strandgata 10, 1531 Moss 

Eiendommens adresse: 
Strandgata 4, 6, 10 @ Takstnummer 
Eksist. eiendomsgrense 

- - Ny eiendomsgrense 
- - - Planens begrensning fru reguleringsplan 

Eiendommens tota le 
areal: 43 717 m2 

Jembanevarket 
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TEGNFORKLARING 
C==:J Ervervet nr enl, 9078 m2 derav 6861m2 bebygd, 1726m2 

samferds el. 491m2 barskog 
Midlert idig beslaglagt areal, 17638 m2 derav 15858m2 
bebygd, 55m2 samferdsel, 1726m2 barskog 

2/23 20 Moss kommune 
Postboks 175, 1501 Moss 
Eiendomm ens adresse: 
Kleberget 1 B, Strandgat a 2, Værlegata 39, 43 8 Takst nummer 
Ek sist eiendomsgrense 
Ny eiendomsgrense Jernbaneverk et 

M=11000 

Tegning 1 av 2 

Eiendommens totale 
areal: 67 295 m2 

Dalo 02.05 2016 4' 

EQ!ITØ swsco ~ - - - PtnnPns begrensning fra reguleringsplan 
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Eiendommens total e 
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TEGNFORKLARING 
c==i Ervervet areal, 9078 m2 derav 6861m2 bel.Jygd, 1726m2 

samferdsel, 491m2 barskoy 
Midlerri dig beslaglagt areal, 17638 m2 derav 15858m2 
bebygd, 55m2 samferdsel, 1726m2 barskog 

2/2320 Moss kommune 
Postboks 175, 1501 Moss 
Eiendommens adresse: 

.(;,\ Kleberget 1 B, Strandgata 2, Værlegata 39, 43 

'(:'") Takstnummer Dato 02 05 20'6 ._. 
- - :::.: - Eksist eiendomsgrense .-&" 
- - - Ny eiendomsgrense 

- - - Planens begrensning f r1~a~ r e:]g:!_:u~I e:_'.r_1_11rj1g!.:s'.i:p~I a :_'. ' n2.__~ EDmJ!~-~~· ~-~ '_:s~w~e~c~o~~=· '_ ___l~~ __,t._ __:~rL_ _:_~ 

M=11000 

Tegning 2 av 2 

Jernbaneverk~t 
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Saksnr. :201600285 

Prosjekt:960168 

AVTALE OM ARBEIDSTILLATELSE VED 
GRUNNERVERV 

Mellom Bane NOR SF 

og 

.............. ............... .............. (heretter rettighetshaver) 

som har avtale med Moss havn FK om bruk av arealer eller lager på gnr 2 bnr 2049 og gnr 2 bnr 
2320 i Moss kommune, er det i dag inngått følgende avtale: 

1. Bakgrunn - arbeidstillatelse 

I forbindelse med bygging av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad, som er en del av lnterCity 
strekningene på Østlandet, gir rettighetshaver herved Bane NOR SF tillatelse til åta nødvendig 
grunn og rettigheter i bruk for å gjennomføre anlegget fra denne avtalens signeringsdato . 
Bygging av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad skjer i samsvar med godkjent reguleringsplan 
«Østfoldbanen, Sandbukta - Moss - Såstad», vedtatt 14. november 2016. 

Eiendomsinngrepet, med nødvendige rettigheter , går fram av vedlagte w-tegninger (vedlegg 1) 
som er datert 2. mai 2016. Areal som avstås er markert med gul farge på den vedlagte tegningen. 
Areal som avstås midlertidig er markert med grønt. Arbeidstillatelsen gjelder for både det areal 
som skal avstås midlertidig og det areal som skal avstås permanent. 

Rettighetshaver er ansvarlig for å tilrettelegge slik at Bane NOR SF og Bane NOR SF sine 
entreprenører kan komme inn også på øvrig havneområde for å gjennomføre arbeidene, også 
arbeidene knyttet til de avbøtende tiltak nevnt i punkt 7.2 i avtalen om arbeidstillatelse mellom 
Bane NOR SF og grunneier. Tiltrede til disse arealene gis også ved denne avtalens 
signeringsdato. 

Denne avtalen tar ikke stilling til om rettighetshaver har rettigheter eller krav overfor Moss havn 
KF eller Bane NOR SF, og heller ikke det eventuelle innholdet av rettigheten. 

2. Erstatning - avtaleskjønn 

Hvis det ikke oppnås enighet om minnelig avtale, er det enighet om at eventuell erstatning skal 
fastsettes ved rettslig skjønn. Bane NOR SF begjærer skjønn etter§ 4 i skjønnsprosessloven 
(avtaleskjønn) , og erstatningen fastsettes etter ekspropriasjonsrettslige regler. 
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3. Bevissikring 

Bane NOR SF foretar i samråd med grunneier de registreringer som er nødvendig for å sikre 
dokumentasjon til senere forhandlinger eller skjønn. (Arealbruk, grunnforhold, oppmåling av 
grenser , fotografering, taksering m.v.). 

4. Rente 

Bane NOR SF betaler en flat rente per år på 3% av den eventuelle erstatning rettighetshaver har 
krav på fra undertegning av avtalen (evt. tiltredelse), til endelig oppgjør finner sted i samsvar med 
bestemmelsene i § 10 i lov om vederlag ved oreigning av fast eiendom. 

5. Avtalens varighet 

Hvis de berørte arealene ikke er tatt i bruk av Bane NOR SF innen tre år fra arbeidstillatelsen er 
undertegnet, faller avtalen bort hvis ikke annet er avtalt. 

6. Andre avtalevilkår 

6.1 Samarbe id 

Rettighetshaver plikter å samarbeide med Bane NOR SF og Bane NOR SF sine entreprenører 
under anleggsfasen slik at anleggsarbeidene lar seg gjennomfø re. 

Rettighetshaver plikter å fjerne eventuelle eiendeler på havneområdet for å sikre Bane NOR SF 
sine arbeider, herunder arbeidene knyttet til de avbøtende tiltak nevnt i punkt 7.2 i avtalen om 
arbeidstillatelse mellom Bane NOR SF og grunneier. 

6.2 Ansvar/ reklamasjon/ mangler mv 

Bane NOR SF skal gjennomføre flere avbøtende tiltak jf. avtale om arbeidstillatelse med Moss 
havn KF. Moss havn KF overtar arbeidene / de avbøtende tiltak og risikoen for disse samtidig 
med Bane NOR SF sin overtakelse/ delovertakelse fra entreprenøren, jf . avtalen mellom Bane 
NOR SF og Moss havn KF. 

Reklamasjon/ krav som følge av mangler skal, for rettighetshaver sin egen regning og risiko, 
rettes direkte til entreprenøren. Rettighetshaver har, på forespørsel, rett til innsyn i relevante deler 
av Bane NOR SF sin kontakt med entreprenøren. 

Rettighetshaver kan ikke under noen omstendighet rette krav mot Bane NOR SF som følge av 
mangler eller forsinkelser ved de arbeider som Bane NOR SF har påtatt seg å utføre etter avtalen 
med Moss havn FK sitt punkt 7 .2. 

Rettighetshaver har ingen fullmakt til å representere eller på annen måte binde Bane NOR SF. 

Rettighetshaver skal holde Bane NOR SF skadesløs for alle krav som fremmes mot Bane NOR 
SF, og som skyldes rettighetshaver sin reklamasjon / krav eller andre handlinger etter dette 
punktet. 

7. Kjøpekontrakt 

Dersom Bane NOR SF og rettighetshaver på et senere tidspunkt blir enige om en eventuell 
erstatning for avståelse av rettighet , inngår partene en kjøpekontrakt. 
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8. Tinglysing - matrikkelføring - overdragelse 

Bane NOR SF kan tinglyse hele eller deler av avtalen som en heftelse på grunneiers eiendom. 
Utgifter til dette dekkes av Bane NOR SF. 

Bane NOR SF vil i henhold til matr ikkelloven § 22 og matrikkelforskr iften § 48, sende melding til 
kommunen om inngått avtale. 

Etter fradeling og oppmål ing av anlegget vil Bane NOR SF eventuelt benytte egenerklær ing, jf. 
matrikkeloven § 24 eller tinglysingsloven § 38 b for å få hjemmel til eiendommen . Dersom Bane 
NOR SF ikke benytter egenerklæring , forplikter grunneier seg til å utstede heftelsesfritt skjøte til 
Bane NOR SF. 

Nødvendig del av erstatn ingen kan benyttes til å innfri eventuelle pengehefte lser som hviler på 
eiendommen , jf . panteloven § 1-11. Bane NOR SF avklarer evt. pantefrafall med panthaver. 
Utgifter til tinglysingsgebyr og dokumentavgift dekkes av Bane NOR SF. 

Denne avtalen er undertegnet i to eksemplar . ett til hver av partene . Avtalen har 1 vedlegg . 

............... den . .................... den .. 

for rettighetshaver for Bane NOR SF 
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Styringssystem 
Anbefalt praksis 

Dokumentansvar lig: Bye, Synne Offenberg 
Godkient av: Ward, Kirsti Beate 

MAGE1 
B"I Q .01.2017 

I ag .... ~ eie~~·aw·7o···· 

Anbefalt praksis: alminnelige skjønnsforutsetninger ved 
grunnerverv 

1. SKJØNNSFORUTSETNINGENE 

A Skjønnsforutsetningene angir det faktiske grunnlaget som skjønnsretten skal bygge på ved 
fastsetting av erstatninger: 

• omfanget av eiendomsinngrepet 
• saksøkerens fremgangsmåte ved beregning og utbetaling av erstatning 
• hvilke tiltak saksøkeren påtar seg 
• hvilke forhold som skal holdes utenfor skjønnet 

Sammen med skjønnsforutsetningene blir det fremlagt kart, arealoppgaver og lignende materiale. 
Ut over det som er fastsatt i skjønnsforutsetningene og det øvrige fremlagte materiale som er nevnt 
foran, påtar saksøkeren seg ikke arbeid eller andre forpliktelser. 

B Skjønnsforutsetningene består av en alminnelig del og en spesiell del. De spesielle 
forutsetningene inneholder særbestemmelser for de aktuelle takstnummer. Om spesielle 
forutsetningene er i strid med de alminnelige, eller med det generelle kartmaterialet som er fremlagt, 
går de spesielle forutsetninger foran. 

C Saksøkeren forbeholder seg retten til å endre eller supplere det foran nevnte materiale inntil 
skjønnet blir tatt opp til avhjemling. 

2. OMFANGET AV EIENDOMSINNGREPET 

A Foruten grunn omfatter eiendomsinngrepet enhver rett som er nødvendig for bygging, 
utbedring, vedlikehold og drift av jernbaneanlegget som inngår i ekspropriasjonstiltaket. Herunder 
erverv av rettigheter ved nedlegging av private planoverganger. 

B Grunn til jernbanen blir ekspropriert til eiendom i samsvar med det som er angitt i 
skjønnsforutsetningene og vist for skjønnsretten ved utstikking i marka, kart og profiler. Jernbanens 
eiendomsområde omfatter grunn til grøfter , fyllinger, skjæringer og andre tiltak som er nødvendig av 
hensyn til ekspropriasjonstiltaket. 

C Grunn blir ekspropriert ut til ca. 1 meter fra fyllingsfot/skjæringsstopp , likevel slik at grensen 
ikke skal trekkes nærmere enn ca. 7,5 meter fra spormidt i det nærmeste sporet. I den utstrekning 
det i skjæring eksproprieres mer grunn for å sikre høyspenningsanlegg med gjerder o.l. i iht. 
forskrifter , er dette angitt i samsvar med pkt. B. 

D Utenfor jernbanetraseen omfatter ekspropriasjonen rett til midlertidig og permanente 
eiendomsinngrep i samsvar med det som fremgår av spesielle skjønnsforutsetninger , eventuelt med 
henvisning til kart, profiler og særskilte oppgaver. Ekspropriasjonene vil dessuten - som beskrevet i 
nevnte materiale kunne gjelde; 

• rett til å flytte eksisterende ledningsnett , grøfter og kulverter og anlegge nye ledninger, 
• erverv av private bruksretter til fordel for andre enn saksøkeren 
• erverv av rett til bruk av private veier permanent og/eller i anleggsperioden. 

Private veier som benyttes i anleggsperioden vil bli istandsatt av saksøker. 

E Eiendomsinngrepet omfatter også matjord innenfor ekspropriasjonsomr ådet. 

F Bygninger og andre faste innretninger . 

I lt<:ltriftpn <>r "" ltnni :,v rlnlt11m P.nt P.t . SistP. ravlsion flnnøs i det elektroniske stvrinossvst emet. 
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1. Dersom annet ikke er bestemt i spesielle forutsetninger , skal bygninger og andre faste 
innretninger innenfor ekspropriasjonsområdet erverves. Det samme gjelder bygninger m.m. 
utenfor ekspropriasjonsområdet dersom disse må fjernes p.g.a. ekspropriasjonstiltaket. Hvilke 
bygninger og innretninger dette gjelder , fremgår av spesielle skjønnsforutsetninger. 

2. Frist for fraflytting av bygninger som blir ekspropriert etter pkt. A, er fastsatt i spesielle 
skjønnsforutsetninger. 

G. Avståelsen omfatter rett til å foreta ettersyn og vedlikehold av gjerder som blir bygd etter pkt. 
3.5 A.1. I denne forbindelse har saksøkeren rett til nødvendig ferdsel over saksøktes eiendom. 
Erstatning for evt. skade eller ulempe som skyldes saksøkerens ettersyn og vedlikehold , skal i 
mangel av minnelig ordning avgjøres ved skjønn. 

3. ERST ATNINGSFORHOLD MED TILHØRENDE BESTEMMELSER 

3.1 Fastsetting av grunnerstatning 

A. Saksøkeren legger frem foreløpige oppgaver over det areal som skal erverves for hvert 
takstnummer , jfr . forutsetningenes pkt. 2 B og C. Endelig oppmåling skjer først når anlegget er 
avsluttet. 

B. Ved eventuell uenighet om innbyrdes grenser mellom eiendommer innenfor 
ervervsområdet om blir meddelt retten før skjønnet tas opp til avhjemling, vil erstatning for 
omtvistede områder deponert i samsvar med skjønnsprosesslovens bestemmelser. 

C. Saksøkeren ber om at skjønnsretten fastsetter grunnerstatningen pr. arealenhet (daa/m2) for 
hvert takstnummer , spesifisert etter markslag/bonitet/arealkategori , så langt det er nødvendig for 
erstatningsoppgjøret. Dersom grenser for markslag m.m. er usikre, ber saksøkeren om at 
grunnerstatningene blir spesifisert med henvisning til plankartets profilnummer eller på annen 
entydig måte. 

For midlertidige beslaglagte arealer bes skjønnsretten fastsette erstatning pr. arealenhet pr. år. 

3.2 Trær og annen vegetasjon 

Grunn blir ekspropriert med påstående trær og annen vegetasjon dersom annet ikke er bestemt 
gjennom spesielle skjønnsforutsetninger. 

3.3 Tømmer og annet drivverdig virke 

Når saksøkte har meddelt at han selv ønsker å drive ut og eventuelt å beholde virket, vil frist for 
avvirkning bli angitt i spesielle skjønnsforutsetninger . Dersom avvirkning ikke er foretatt innen denne 
frist, vil saksøkeren avvirke tømmeret. Saksøker ber om at skjønnsretten i tilfelle fastsetter 
erstatningen for påstående skog med fradrag for avvirkningsutgifter . 

3.4 Randvege tasjon 

Der banen går gjennom skog, vil det ifølge lov om jernbaner av 11. juni 1993, nr. 100, § 10, 2. 
ledd bli ryddet vegetasjon. Skjønnsretten fastsetter erstatning etter samme paragrafs 3. ledd for de 
tiltak som er foretatt på skjønnstidspunktet. 

Utskriften er en kopi av dokumente t. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet. 
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3.5 Gjerde 

A. Nytt gjerde. 

I. Gjerde vil bli satt opp av utbygger i den utstrekning utbygger finner gjerding nødvendig av 
omsyn til sikring mot kryssing/opphold på jernbanelinja av personer eller dyr. Opplysninger om hvor 
dette er aktuelt , går fram av spesielle skjønnsforutsetninger. Gjerdet vil bli vedlikeholdt av saksøker. 

li. Dersom saksøkte for øvrige krever erstatn ing for gjerdehold , avgjør skjønnsretten om 
erstatningsplikt foreligger. 

B. Flytting av gjerde. 

I. Dersom, saksøkte krever erstatning for flytting av eksisterende gjerde , avgjør skjønnsretten 
om det fortsatt er behov for gjerde og fastsetter erstatningen for flyttingen. Frist for flytting av gjerde 
blir gitt i spesielle skjønnsforutsetninger. Dersom gjerde ikke er flyttet innen fristen, blir det fjernet av 
utbygger som i så fall er uten ansvar for gjerdemateriellet. 

li. Flytting av gjerde etter pkt. B.I medfører ikke endringer for det fremtidige vedlikeholdet. 

C. Fellesbestemmelser for nytt og gammelt gjerde. 

I. Når den eksakte gjerdelengden ikke kan oppgis under skjønnet , ber saksøkeren om at 
skjønnsretten fastsetter gjerdeerstatning pr. løpemeter . 

li. Saksøkeren ber om at det i skjønnsgrunnene blir opplyst hvilken gjerdetype som er lagt til 
grunn ved erstatningsfastsettelsen . 

3.6 Midlertidige inngrep. 

Midlertidige inngrep utenfor ekspropriasjonsornr ådet blir angitt i spesielle skjønnsforutsetninger , jfr. 
forutsetningenes pkt. 2 D. Skjønnsretten fastse tter erstat ning for disse inngrepene i samsvar med 
de påvisninger som blir gitt. 

3.7 Anleggsarbeidet. 

Skjønnet bedømmer de skader og ulemper som følge av anleggsdriften som er krevet erstattet 
av grunneierne . For øvrig holdes erstatning for skade og ulempe som følge av anleggsdriften , 
utenfor skjønnet med mindre annet er bestemt i de spesielle skjønnsforutsetningen e. Dette 
omfatter eventuelle ulemper som følge av at arealer som skal tas i bruk som dyrket mark 
inneholder stein o.l. fra anlegget. 

3.8 Andre erstatningsforhold 

De erstatninger som skjønnsretten fastsetter , skal dekke alle erstatningsbetingede skader og 
ulemper i forbindelse med ekspropriasjonstiltaket , bortsett fra de forhold som i 
skjønnsforutsetning ene eller ved skjønnsrettens avgjørelse uttrykkelig er holdt utenfor skjønnet. 
Således omfatter erstatningene også eventuell skade eller ulempe i forbindelse med forutgående 
stiknings- og målearbeider , grunnundersøkelser , arkeologiske undersøkelser o.l. som ikke tidligere 
er avgjort/oppgjort ved avtale. 

4. OPPGJØR OG RENTE AV ERSTATNINGENE 

I 16. ... t,.,.;u,....,, ,.. .. ,....,, l,nni -:." Nn lr11m o.nto t -~ ict o rø\/ it::.inn finn ~ ~ i rl~t P.JP.ktrnniskP. stvrmossvsternet. 
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A Når det skjer forhåndstiltredelse , enten i henhold til samtykke fra saksøkte eller tillatelse etter 
oreigningslovens§ 25, kommer§ 10, tredje setning i lov av 6. april 1984 nr. 17, lov om vederlag ved 
oreigning av fast eigedom til anvendelse . 

B Erstatningsoppgjør skjer i samsvar med skjønnslovens§ 53-57, eventuelt direkte med 
saksøkte. Ved foreløpige oppgjør før endelig oppmåling har funnet sted, utbetales normalt inntil 90 
% av antatt endelig erstatning. Tap som følge av utbetaling av erstatning skjer etter tiltredelse har 
funnet sted, fastsettes av skjønnsretten etter bestemmelsene i § 10, tredje punktum i lov av 6. april 
1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom med mindre annet er bestemt i de spesielle 
skjønnsforutsetninger. Andre punktum gjelder både ved forhåndstiltredelse og når fullt oppgjør ikke 
kan skje før jernbaneanlegget er fullført og endelig oppmåling foretatt . 

5. ANDRE BESTEMMELSER 

5.1 Vedlikehold av private veier. 

Fremtidig vedlikehold av de private veianlegg som inngår i ekspropriasjonstiltaket er saksøker 
uvedkommende dersom ikke annet fremgår av de spesielle skjønnsforutsetninger. Vedlikehold av 
eventuelle underganger (kulvertelementer og vingemurer) som inngår i ekspropriasjonstiltaket 
påligger saksøker. Hvor overgangsbruer inngår i ekspropriasjonstiltaket , gjelder tilsvarende for 
selve brukonstruksjonene , mens vedlikeholdet av ramper med tilhørende fyllinger er saksøker 
uvedkommende dersom evt. vedlikeholdsbehov ikke skyldes utførelsen av saksøkers 
anleggsarbeider eller sikkerhet mot jernbanetraseen. I så fall må vedlikeholdsbehovet vurderes 
særskilt. 

5.2 Kryssing av jernbanetraseen 

A Kryssinger blir angitt i planer og spesielle skjønnsforutsetninger. Endret bruk av eksisterende 
eller nye kryssinger er betinget av særskilt tillatelse. 

B Kryssinger av jernbanetraseen blir anlagt av saksøker . Når saksøker påtar seg arbeid med 
tilknytningsvei eller lignende, vil dette følge av kart og/eller spesielle skjønnsforutsetninger. 

5.3 Ledninger, grøfter m.m. 

A Med mindre annet følger av særlige vilkår, sørger saksøkeren for nødvendig omlegging av 
eksisterende lovlig ledningsnett , herunder elektriske ledninger, vann- og kloakkledninger, 
drensledninger og grøfter med eventuelle kummer m.m. Disse blir lagt i varerør ved kryssing av 
jernbanetraseen dersom annet ikke blir bestemt i spesielle skjønnsforutsetninger. 

B Fremtidig reparasjon og vedlikehold av ledningsnettet som faller inn under pkt. A er 
saksøkeren uvedkommende . 

C Reparasjon og vedlikehold av ledningsnettet innenfor saksøkers eiendomsgrense kan bare 
utføres etter tillatelse av saksøker. 

5.4 Bortledning av vann. 

De kulverter og stikkrenner gjennom jernbanetraseen som skal anlegges/opprettholde s for 
nødvendig gjennomløp/bortledning av vann fra ekspropriasjonsområdet , fremgår av kart, profiler 
m.m., eventuelt supplert med beskrivelse i de spesielle skjønnsforutsetningene. Saksøkeren påtar 
seg ikke arbeid med bortledning av vann eller vedlikehold av grøfter og ledningsnett utenfor 

I lfclrrift o n o r on ltnni :>V rln k, lmP.ntP. t . Si~IP. revision finnes i det elektroniske stvrinassvstemet. 
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ekspropriasjonsområdet. 

5.5 Nedlegging av offentlig jernbane. 

Dersom det i forbindelse med nedlegging av offentlig jernbane er forutsatt at grunnen skal føres 
tilbake til saksøkte, fastsetter skjønnsretten vederlag for dette. 

5.6 Frisiktsoner på veier som blir berørt. 

Frisiktsoner er vist på planer og kart. Innenfor disse er det ikke anledning til å ha sikthindrende 
beplantninger, gjerder, bygninger m.m. i en høyde over 0,5 m. over tilstøtende vegers planum. 

5.7 Stabiliseringstiltak. Motfyllinger og avlastningsområder. Landskapstiltak. 

A Ekspropriasjonen omfatter rett til å sette i verk nødvendige stabiliseringstiltak utenfor 
jernbaneområdet i form av oppfylling (motfyllinger) og nedplanering (avlastningsområder) og andre 
stabiliserende tiltak, som beskrevet i spesielle skjønnsforutsetninger og vist på fremlagte planer , 
kart og annet materiale. 

Motfyllinger og avlastningsområder kan nyttes til jord- og skogbruksformål og nødvendig drenering i 
den forbindelse kan foretas. Ut over dette kan saksøkte ikke, uten tillatelse fra eksproprianten, 
sette i verk tiltak som vil kunne forrykke stabiliteten. 

B For å innpasse jernbaneanlegget i det omkringliggende landskap, blir det satt i verk tiltak 
utenfor jernbaneområdet. Disse tiltakene inngår i ekspropriasjonen, og er beskrevet i de spesielle 
skjønnsforutsetninger. Tiltakene kan gå ut på terrengforming, beplantning m.m., iht. fremlagte 
planer, kart og annet materiale. Særlige bestemmelser om saksøkers ansvar og rettigheter i 
forbindelse med ettersyn og vedlikehold er i tilfelle angitt i de spesielle skjønnsforutsetninger. 

Saksøkte kan ikke foreta seg noe på egen eiendom som kan føre til at tiltakene blir skadet eller 
opphører å fungere i samsvar med forutsetningene. 

C Ekspropriasjon etter pkt. A og B omfatter nødvendige rettigheter for ettersyn og vedlikehold 
av tiltakene , herunder rett til nødvendig ferdsel over saksøktes eiendom. Erstatning for eventuell 
skade og ulempe som skyldes saksøkerens ettersyn eller vedlikehold , skal i mangel av minnelig 
ordning, avgjøres i eget skjønn. 

6. STØYDEMPENDE TIL TAK 

6.1 Støyskjerming 

A Støyskjerming enten i form av voller eller skjermer, blir satt i verk i den utstrekning og på den 
måte som er angitt i spesielle skjønnsforutsetninger. Henvisninger til planer, kart og annet 
illustrasjonsmateriale er gitt i de spesielle skjønnsforutsetninger. 

B Ekspropriasjonen omfatter rett for saksøkeren til å foreta ettersyn og vedlikehold av skjermer 
og voller som blir bygd etter pkt. A. I denne forbindelse har saksøkeren rett til nødvendig ferdsel 
over saksøktes eiendom. Erstatning for eventuell skade og ulempe som skyldes saksøkerens 
ettersyn eller vedlikehold, skal i mangel av minnelig ordning avgjøres ved skjønn. 

C Dersom støyskjerm settes i eiendomsgrense mot nabo, kan ha saksøkte, selv gi den 
overflatebehandling , f.eks. maling eller beis, som vedkommende ønsker innenfor de rammer som 

11L-1 .... :u ... - ...... -- 1 .. ........ : ... .. ...1 ..... 1,,,........,n .... f.,...+ C'ic:-+n rn,,ic:-in n finn .cc i riot o loLrtrnnick-o. ct\lri n n c:c:vc: t ømp f 
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blir fastsatt av bygningsmyndighetene på den siden av støyskjermen som ikke vender mot 
jernbanetraseen . Det samme gjelder for beplantninger , både i tilknytning til støyskjermer og på den 
del av støyvoll som ikke vender motjernbanetraseen. Fremtidig vedlikehold av slik beplantning er 
saksøker uvedkommende. 

D Saksøkte har ikke adgang til å foreta seg noe på egen eiendom som kan føre til at tiltak etter 
pkt. A blir skadet eller opphører å fungere i samsvar med forutsetningene. Støyvoller må ikke 
graves ut, og det må ikke gjøres arbeider i grunnen som kan berøre fundamentering av 
støyskjermer. 

E Støyskjerm som etter pkt. A blir bygd langs jernbanetraseen , skal stå på saksøkers eiendom. 
Eiendomsgrensen skal trekkes på den side av skjermen som vender bort fra jernbanetraseen . Når 
det blir anlagt støyvoll, skal grensen for saksøkers eiendom trekkes langs toppen av vollen. Ved 
spesielle skjønnsforutsetninger kan det fastsettes andre regler. 

6.2 Annen form for støydemping. 

A Saksøkeren påtar seg å utføre/bekoste de fasadetiltak som er angitt i de spesielle 
skjønnsforutsetningene . 

B Fasadetiltakene utføres under ett av følgende alternativer: 

1. Saksøkeren står ansvarlig for og administrerer gjennomføringen av de beskrevne tiltak. 

Arbeidet utføres av entreprenør/byggmeste r. Dersom saksøkeren finner det hensiktsmessig utføres 
arbeidene etter anbud innhentet og godkjent av saksøker. Saksøker sørger for nødvendig 
oppfølging og kontroll. 

Oppdages skjulte feil i bygningskonstruksjonen som f.eks. råte, sprekkdannelse eller annen skade i 
forbindelse med iverksetting av tiltakene, er saksøkte forpliktet til selv å dekke kostnadene med 
nødvendig utbedring av bygningskonstruksjonen . Dersom saksøkte ikke er villig til å dekke disse 
kostnadene, bortfaller saksøktes forpliktelser etter skjønnsforutsetningene . Saksøker avslutter da 
lydisolasjonsarbeid ene og setter bygningen i tilsvarende stand som da arbeidene ble påbegynt. 

2. Saksøkte står selv ansvarlig for gjennomf øringen av de beskrevne tiltak. 

Arbeidet skal utføres av entreprenør/byggmest er. Saksøkte kan ikke utføre arbeidene selv uten 
samtykke fra saksøkeren. 

Saksøkeren sørger for arbeidsbeskrivelse og kostnadsberegning for tiltak som skal utføres i 
samsvar med det som er angitt i de spesielle skjønnsforutsetningene. 

Arbeidene skal tilfredsstille de krav til utførelse som er satt i arbeidsbeskr ivelsen. Saksøkeren 
foretar kontroll og godkjenning av arbeidene etter hvert som de utføres. 

Saksøkerens økonomiske forpliktelser er begrenset til det beløp som er angitt i 
kostnadsberegnin gen som ligger til grunn for tilbudet om tiltak. Utbetaling til 
entreprenør/byggmester eller saksøkte skjer på grunnlag av dokumenterte utgifter etter hvert som 
det enkelte steg i arbeidet er kontrollert og godkjent av saksøker. 

Arbeidene skal være påbegynt innen 1 år etter at tilbud om gjennomf øring av fasadetiltak er 
fremsatt for saksøkte. Overholdes ikke denne fristen, bortfaller saksøkerens forpliktelser etter 

I lfclrriffo.n o r o.n lrnni ::t\l rlnk 11mønfAt ~i s.tP. ravlsinn finnøs i det elektroniske stvrlnossvstemet. 
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skjønnsforut setningene .) 

C Alt vedlikehold av bygningsfasader er saksøkeren uvedkommende. 

7. VIBRASJONER 

7.1 Vurdering av vibrasjoner 

Dersom det er problemer med vibrasjoner fra togtrafikken er dette vurdert spesielt og nærmere 
beskrevet i de spesielle skjønnsforutsetninger . 

7.2 Tiltak mot vibrasjoner 

Dersom det er nødvendig med tiltak mot vibrasjoner , er grunnlag for tiltakene (standarder , 
retningslinjer mv) og tiltakene beskrevet i de spesielle skjønnsforutsetningene. 

Revisjonsoversikt 

Rev nr Dato Hovedendring 
004 02.01.2017 Dokument oppdatert ifm. omdanningen til Bane NOR. 
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STYRESAK NR. 9/2018 – DOM FRA MOSS TINGRETT I SØKSMÅL FRA 

T.ENGENE AS 

 

 

HAVNESJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK: 

- Havnestyret støtter havnesjefens konklusjon og ber administrasjonen følge opp med varslede 

vurderinger når spørsmålet om anke er avklart. 

 

 

DOKUMENT VEDLAGT SAKEN: 

- Dom fra Moss Tingrett 

 

SAKSUTREDNING: 
 

SAKSBEHANDLER: Øystein Høsteland Sundby 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Den 10. juli 2017 tok advokat Erling Erstad ut søksmål mot Moss Havn KF på vegne av T.Engene as.  

 

Etter flere prosesskriv, motsøksmål fra Moss Havn og tilbud om forlik fra Moss havn ble 

forhandlinger mellom partene ført i Moss tingrett i tidsrommet 11.-20. juni 2018. Gjennom prosessen 

har styret vært involvert og orientert i følgende møter: 

 

- Sak i styremøte 5/2017 

- Styremøte 6/2017 – havnesjefens orientering 

- Sak i styremøte 1/2018 

- Styremøte 3/2018 – kommentert i Årsrapport 2017 

- Orientering av advokat Parmann og advokatfullmektig Skjold i møte 4/2018 

 

Den 6. juli 2018 avsa Moss tingrett som i saken. Dommen følger vedlagt og er også tidligere oversendt 

styrets medlemmer sammen med pressemelding fra administrasjonen. 

 

T.Engenes krav var, etter gjennomførte rettsforhandlinger, på kroner 18.897.738,-. Moss Havn sitt 

motkrav var på kroner 1.848.730,-. Begge parter krevde egne saksomkostninger dekket. For 

T.Engenes del var dette på kroner 1.869.429,- mens Moss havn krevde dekket kroner 2.264.653,- i 

saksomkostninger. 

 

Domsslutningen er som følger: 

 

I hovedkravet: 

 Moss kommune v/ Moss Havn KF frifinnes 

 

I motkravet: 

 T.Engene AS frifinnes 

 

For begge:  

T.Engene betaler sakes kostnader med 2 000 000 – to millioner – kroner til Moss kommune 

v/Moss Havn KF innen 2 –to- uker etter dommens forkynnelse. 

 

64



 
I skrivende stund er det fortsatt ikke bekreftet at dommen er forkynt til T.Engene. Moss tingrett har 

purret bekreftelse fra advokat Erstad. Gjennom oppslag i Moss Avis leser vi at T.Engene vurderer å 

anke dommen. Ankefristen er 17. september. 

 

I og med at dommen ikke er forkynt for T.Engene er ikke frist for betaling av tilkjente sakskostnader 

begynt å løpe. 

 

 

VURDERINGER: 

Dommen fra Moss tingrett er grundig. Retten har satt seg godt inn i hele prosessen knyttet til 

deponering av stein i Værla. Fra utarbeidelse og innsending av søknad om tillatelse til stans, 

endringstillatelser og etterfølgende prosess. 

 

Knyttet til tidlig fase frem til søknad ble sendt i april 2014 konkluderer retten med at Moss Havn sin 

søknad til Fylkesmannen var adekvat basert på datidens kunnskapsgrunnlag og således ikke 

mangelfull. 

 

Knyttet til gjennomføring av deponering var det i avtalen mellom T.Engene og Moss Havn regulert at 

Moss Havn skulle «besørge og dekke kostnader til …opprydding av området rundt deponistedet hvis 

det flyter opp plastdeler fra sprengningsarbeidet». 

 

Retten mener at Moss havn var usikre på omfang og type plast som måtte forventes, men at Moss 

Havn søkte aktivt mer informasjon om dette. All fremlagt korrespondanse og dokumentasjon indikerte 

klart at plastomfanget ville være begrenset. 

 

Retten konkluderer med at Moss Havn hadde en adekvat beredskap da deponeringen startet opp, basert 

på den informasjonen Moss Havn hadde mottatt. 

 

Retten vurderer heller ikke at Moss Havn burde gått til anskaffelse av lense før deponeringen startet, 

gitt den informasjonen vi satt på. Retten legger til grunn at Moss Havn planla og besørget rimelige 

tiltak i samsvar med forventet plastmengde. Innsatsen ble også trappet opp i tråd med plastomfanget. 

 

Knyttet til oppstart av deponering den 3. mai 2016, etter endringer av villkår fra Fylkesmannen datert 

15. april 2016, vurderer retten at Moss Havn hadde adekvat og forsvarlig beredskap ut fra forholdene.  

 

Knyttet til motsøksmålet har retten under noe tvil kommet til at det ikke foreligger kontraktsbrudd fra 

T. Engenes side. Den usikkerhet som foreligger, samt også at Moss kommune v/Moss Havn har valgt 

å vedta forelegget uten prøving, gjør at retten etter en samlet vurdering er kommet til at det ikke 

foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra T. Engenes side. 

 

Dersom T. Engene velger å ikke anke dommen vurderer administrasjonen det dit hen at Moss Havn 

ikke bør anke dom knyttet til motsøksmålet. Dette til tross for at det er større tvil knyttet til tingrettens 

dom i motsøksmålet enn i hovedsøksmålet. Dersom T.Engene velger å anke dommen antas det at den 

beslutningen tas tett opp under frist for anke. Gjennom lovverket er det mulighet for «avledet anke». 

Dersom T. Engene velger å anke kan Moss Havn anke i anketilsvaret, selv om ankefristen er utgått. 

Dette mener administrasjonen vil være riktig prosess videre. 

 

Administrasjonen har bedt vår advokat om å følge opp vårt tilgodehavende i tilkjente 

saksomkostninger gjennom en å få utstedt en garanti dersom ikke beløpet innbetales innen fristen som 

er satt av retten. 

 

MILJØKONSEKVENSER: 

Ingen direkte 

 

KONKLUSJON: 

Dommen fra Moss tingrett er grundig og gir gode konklusjoner.  
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Dersom ikke T.Engene anker sin del av dommen bør ikke Moss Havn anke beslutningen i 

motsøksmålet.  

Dersom T.Engene skulle beslutte å anke dommen inn for lagmannsretten bør Moss Havn vurdere å 

anke gjennom anketilsvaret. 
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STYRESAK NR 10/2018 : DETALJREGULERINGSPLAN – PROSESS VIDERE 

 

 

HAVNESJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK: 

Havnestyret støtter forslag om å utsette pågående prosess med detaljreguleringsplan.  

Moss Havn starter en prosess med Moss kommune med mål om få tillatelse/godkjenning til å bygge 

kai mellom containerkai og Klakken uten først å detaljregulere. 

 

 

DOKUMENT VEDLAGT SAKEN: 

Møtereferat Moss kommune 04.06.2018 

Notat Norconsult 2018-06-06. Vurdering av utredningsplikt. 

 

SAKSUTREDNING: 
 

SAKSBEHANDLER: Erik Gressløs 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Områdereguleringsplan for Moss havn ble godkjent Juni 2016.  

 

I 2017 gjennomførte Moss Havn en prosess kalt «Kreativ fase». Formålet med prosessen var å 

utforske mulighetene for havneområdet knyttet til gjeldende reguleringsplan og fremtidig utvikling. 

Arbeidet i den kreative fasen tok utgangspunkt i Moss Havn sin visjon «om å være den mest effektive, 

fleksible og kundeorienterte knutepunktshavnen i Oslofjorden». Moss Havn sine sentrale utfordringer i 

fremtiden vil være løsning av infrastrukturen, ny riksvei 19 og nytt jernbanespor, samt hvor og 

hvordan havnen skal utvikles. Målet med den kreative fasen var å få innspill om hvordan man kan løse 

disse utfordringene. Det var bred deltakelse i prosessen. Både fra Moss Havn sitt styre og egen 

organisasjon, Moss kommune, Statens vegvesen, Kystverket, kunder, samarbeidspartnere og andre 

eksperter og rådgivere. 
  

Moss Havn startet i desember 2017 arbeidene med detaljreguleringsplan. Norconsult ble valgt som 

rådgiver etter en tilbudskonkurranse. Fremdrift av planarbeidet har gått som planlagt. Offentlig 

ettersyn var planlagt fra august 2018. Havnestyret har tidligere vært involvert i følgende møter: 

- Havnestyremøte nr 2. 13.03.17. Gjennomgang av «Kreativ fase». 

- Havnestyremøte nr 8. 20.11.17. Orientering av Norconsult vedr «Skisseprosjektet». 

- Havnestyremøte nr 1. 05.02.18. Orientering om planarbeidet. 

- Havnestyremøte nr 2. 12.03.18. Orientering og presentasjon om planprosess og utfordringer. 

- Havnestyremøte nr 3. 23.04.18. «Arbeidsøkt detaljplanarbeid» med vår rådgiver Norconsult. 

- Havnestyremøte nr 4. 25.05.18. Orientering om planprosess og status for planarbeidene. 

 

Bane Nor startet sitt utbyggingsprosjekt av dobbeltspor gjennom Moss sentrum i 2017 og tok derfor 

beslag på betydelige areal i havna. Moss Havn var nødt til å etablere nye areal for å opprettholde og 

videreutvikle driften av Moss havn. Deriblant er innlandshavn etablert på Nore. Deler av 

innlandshavnen ble ferdigstilt våren 2018.  
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Moss Havn ønsker å utvikle en kompakt og effektiv havn. Dette inkluderer å utvikle et konsept med 

bruk av innlandshavn og ny teknologi. Moss Havn ser derfor at behovet er en mindre utbygging av 

havnen enn det områdereguleringsplanen legger til rette for. 

 

Områdereguleringsplanen legger opp til et kombinert formål for ferge/havn på nordre del av havnen. 

Under arbeidene med detaljreguleringsplanen har Moss Havn foreslått å fjerne det kombinerte 

formålet ferge/havn og kun detaljregulere for havneformål. Et kombinert formål legger begrensninger 

på arealet med tanke på havneutvikling. Det er administrasjonen sin klare oppfatning at Statens 

vegvesen mener det ikke er aktuelt å flytte fra dagens fergeleie på mange år og har medelt oss i møter 

at de ikke vil motsette seg å regulere bort fergeformålet.  

 

Under detaljreguleringsplanarbeidene har Moss Havn utarbeidet konsepter med det som utgangspunkt 

og skissert forslag med faseutbygging sørover mot Klebeget. 

 

Planarbeidene har ved flere anledninger blitt orientert/diskutert med Moss kommunes planavdeling. 

 

Bakgrunnen for et kombinert formål ferge/havn i områdereguleringsplanen, var ønske om flytting av 

fergeterminalen på sikt. Planavdelingen mener nå at forslaget med å fjerne fergeformål er i strid med 

overordnede planer og mener dette må avklares politisk før man går videre med detaljreguleringen. 

 

På dette grunnlag velger administrasjonen å fremme denne saken for styret nå. 

 

Alternativer for veien videre 

 

Et forslag til detaljreguleringsplan med fasevis utbygging og uten kombinert formål ferge/havn er 

nærmest ferdig utarbeidet. Moss Havn må gjøre et valg på videre prosess, og det er flere muligheter. 

 

1. Sluttføre planarbeidet vi nå har jobbet frem og be kommunen legge det ut til offentlig ettersyn. 

Eventuelt ta planinitiativ til Teknisk Utvalg, eller til politisk sak (avhenger av om rådmann 

ønsker det).  

2. Fremme to detaljreguleringsplaner. En basert på det forslaget vi nå har utarbeidet (fasevis 

utbygging og uten kombinert formål ferge/havn), og en detaljreguleringsplan basert «fullt og 

helt» på områdereguleringsplanen. 

3. Ikke fremme noen reguleringsplan nå, men starte en prosess med Moss kommune der vi ber 

om tillatelse/godkjenning av kommunen til å bygge en kai-konstruksjon mellom dagens 

containerkai og Klakken uten å måtte detaljregulere. En slik utbygging er det vi foreslår i fase 

1 i skissen til forslaget om detaljreguleringsplanen vi nå har utarbeidet. 

 

 

VURDERINGER: 

 

Knyttet til alternativ 1 oppfatter administrasjonen at det er stor usikkerhet rundt hva kommunen vil 

mene om dette alternativet, både administrativt og politisk. 

 

Alternativ 2 innebærer en risiko i forhold til hva Moss Havn ønsker. En detaljreguleringsplan basert på 

områdeplanens ytre rammer vil innebære større utbygging enn hva administrasjonen mener er 

gjennomførbart. Moss Havn ønsker ikke en detaljregulering i omfanget som områdereguleringsplanen 

viser. Et kombinert formål ferge/havn vil legge begrensninger for en optimal havneløsning. Utbygging 

i sjø legger begrensninger ifht tid, optimalisering og kostnader. 

 

Alternativ 3 er kommet frem gjennom dialog med administrasjon i Moss kommune. Det er her blitt 

gitt positive signaler om å få til en utbygging av kai mellom Klakken og Containerkaia uten først å 

gjennomføre detaljregulering. Dette alternativet legger begrensninger for utvikling av Moss havn i et 

lengre perspektiv. Til det kreves gjennomføring av detaljreguleringsplan, men detaljreguleringsplan 

kan fremmes på et senere tidspunkt. Gitt den usikkerhet som er bakgrunn for administrasjonens 

vurderinger i denne saken kan det være fordelaktig å fremme plan for detaljregulering etter at Statens 

vegvesen har avklart med Moss kommune, og andre involverte parter, hvordan fergetrafikken skal 
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løses i fremtiden. Administrasjonen i Moss Havn mener dog at det er viktig for havnas utvikling å 

komme i gang med et prosjekt «forlengelse av Containerkai» i nær fremtid. Dette er også helt i tråd 

med fremdriftsplan knyttet til vårt forslag til detaljreguleringsplan 

 

 

MILJØKONSEKVENSER: 

Dette har ingen spesielle miljøkonsekvenser. 

 

KONKLUSJON: 

Moss Havn bør utsette videre arbeid med detaljreguleringsplan og derfor velge å ikke legge planen ut 

på offentlig ettersyn. Moss Havn starter en prosess med Moss kommune med mål om få 

tillatelse/godkjenning til å bygge kai mellom dagens containerkai og Klakken uten å gjennomføre en 

detaljregulering. Dette er det samme tiltak som var tenkt i fase 1 i skissen til forslaget om 

detaljreguleringsplan. 
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Til: Moss kommune 

Fra: Christian Trender 

Dato 2018-06-06 

Vurdering av utredningsplikt 

knyttet til omregulering av ferjeareal 

Bakgrunn 

Den 04.06.2018 ble det avholdt dialogmøte hos Moss kommune der Moss havn la frem forslag om å 

regulere areal regulert til havn/ferge til rent havneformål. I den forbindelse ble Norconsult bedt om å 

gjøre en vurdering av om dette vil gi betydning for vurdering av krav til konsekvensutredning, 

planprogram og prosess. 

Vurdering 

Det utslagsgivende for om endringen vil kreve ny konsekvensutredning eller planprogram er ikke 

nødvendigvis om det er strid mot overordnet plan, men om endringen vil gi vesentlige konsekvenser 

for miljø og/ eller samfunn.  Forskriften har ikke lenger noen bestemmelse som sier at 

detaljreguleringsplan i strid med overordnet plan automatisk skal vurderes mht. KU. 

Områdereguleringsplanen ble vurdert å være omfattet av vedlegg II, punkt 26 «vesentlig endret bruk 

av eksisterende havner» i forskrift om konsekvensutredninger 2014.  

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men 

ikke ha planprogram eller melding: 

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. 

Hvis det mellom varsel om oppstart av planarbeidet etter plan- og bygningsloven og utleggelse av 

planforslag til offentlig ettersyn fremkommer nye opplysninger eller skjer endringer i faktiske forhold 

som medfører at planen likevel kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det i 

planforslaget gis en særskilt redegjørelse for planens virkninger. 

Forskriftens § 26 sier følgende: 

«Ved endring av planer eller tiltak etter gjennomført høring av planforslag eller søknad med 

konsekvensutredning, skal ansvarlig myndighet påse at konsekvensene av endringene blir redegjort 

for før det fattes vedtak i saken. Tilsvarende gjelder for endringer av planer som utløser ny behandling 

etter plan- og bygningsloven». 

Paragrafene er relevante mht. til vurdering av om vi må/bør varsle oppstart på nytt og om det vil være 

behov for utarbeidelse av planprogram. Forskriftens § 26 gir etter vår vurdering anledning til å gjøre 

endringer i planforslaget etter høring, dersom konsekvensene av endringen blir belyst før det fattes 

vedtak i saken. Paragrafen henspiller slik vi tolker det til offentlig ettersyn. I vårt tilfelle vil endringene 

være beskrevet og vurdert når planen legges ut på offentlig ettersyn da endringene kommer allerede 

etter varsling av planoppstart.  

Områdereguleringsplanen ble vurdert å falle inn under vedlegg II i daværende forskrift. Overført til 

gjeldende forskrift gjelder ikke krav til planprogram ved denne type planer. 
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Endringen som foreslås faller ikke inn under tiltak i forskriftens vedlegg I. Det er også tvilsomt om 

endringen isolert sett faller inn under tiltak i vedlegg II, men det bør likevel vurderes om endringen gir 

vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn jf. § 10. § 10 er gjengitt som vedlegg under. Endringen 

vurderes ikke å falle inn under oppfangskriteriene slik de er formulert i bestemmelsen.  

Teknisk sett foreslås det å regulere bort en mulighet for å flytte fergen. I praksis har ikke endringen 

noen betydning. Dette synes klart da Statens vegvesen har gitt uttrykk for at de ikke ønsker en slik 

flytting. Det er grunn til å stille spørsmål ved om en reguleringsteknisk endring kan gi vesentlige 

konsekvenser all den tid gjeldende regulering ikke er økonomisk realiserbar. I praksis vil fergen kunne 

flytte på et senere tidspunkt, men da med krav til utarbeidelse av ny reguleringsplan. 

Endringsforslaget gjør det mulig å etablere en vesentlig mer kompakt havn, med bedre arealutnyttelse 

og med reduserte konsekvenser for byens befolkning. 

Endringen gir i realiteten ingen negative konsekvenser for sentrumsplanen, da det er andre forhold 

enn det reguleringsmessige som forhindrer oppfyllelse av denne slik situasjonen er i dag.  

Det konkluderes med bakgrunn i dette med at endringen ikke utløser krav til verken ny varsling av 

planoppstart eller planprogram. Endringen kan innarbeides i planforslaget til offentlig ettersyn og 

konsekvensene beskrives i henhold til kommunens krav.  

 

Vedlegg 1: 

§ 10.Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø 

eller samfunn 

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det 

ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets lokalisering og 

påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen til egenskaper ved 

virkninger nevnt i fjerde ledd. 

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: 

a) størrelse, planområde og utforming  

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

c) avfallsproduksjon og utslipp  

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer.  

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket 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  

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  

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.  

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  
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e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet  

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

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  

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

I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal 

konsekvensutredes, skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at 

virkningene inntreffer og når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller 

begrense dem, om virkningene strekker seg over landegrensene, samt samlede virkninger av 

forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 

 

 

00 2018-06-06  Christian 
Trender 

Kristoffer Rein  

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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MØTEREFERAT 
 
 

MØTE       :  Avklaringsmøte Moss havn 
 
STED        :  RÅDHUSET MOSS  
 
TID            :  Tirsdag 04.06.2018 
 
TILSTEDE :  FORSLAGSTILLER : Henrik Høst   Moss havn 
                                                                  Erik Gressløs   Moss havn 
                                                                  Kristoffer Rein   Norconsult 
                                                                  Christian Trender  Norconsult 
                      MOSS KOMMUNE            : Ida Edfelt 

Anja Fagereng 
Vibeke Arnesen 
Terje Pettersen 
Bernd Boermann, referent     

 
 
MØTE MED SIKTE PÅ AVKLARING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR MOSS HAVN 
                                                                                  
Forslagstiller har utarbeidet et nytt konsept de ønsker å legge til grunn for detaljprosjektering og har 
bedt om drøftelsesmøte. 
 
Generelle diskusjonspunkter:  

• Å regulere hele området avsatt til ferje/havn i områdeplanen til rent havneformål 

• Med dette reduseres behovet for utfylling i sjø 

• Mer hensynsfull plassering av ny bebyggelse 

• Fase 1 med ny kai i nord uten behov for utfyllinger i sjø 

• Ny bebyggelse i forkant av eks industribebyggelse tar bedre hensyn til beboere 

• Bygningsmassen med vesentlig redusert høyde ift. områdeplanen 

• Strand blir ikke berørt av utbygging i fase 1 

• Fase 2 omfatter utfylling i sjø og utvidelse mot sør 

• Fase 3 omfatter havnespor og sone for godshåndtering 
 
Forslaget viser flere fordeler og forbedringer siden varsel om oppstart, men omregulering til rent 
havneformål er i strid med overordnete planer som områdereguleringsplan og sentrumsplan. 
  
 
Bakgrunnen for blandet formål i overordnet plan var ønske om flytting av fergeterminal for på sikt å 
frigjøre eksisterende fergeterminal til byutvikling.  
 
Det ble diskutert mer eller mindre realistiske utviklingsmuligheter, evt interessekonflikter med Statens 
Vegvesen, samt fordeler og ulemper av formålsendring. 
 
Moss havn påpeker at de stiller til ulike info-møter på Bylab ifm høring, naboens interesser m.m. 
 
Forslaget er i strid med overordnet plan og planavdelingen mener dette må avklares politisk før man 
går videre med planen.  
 
 
Det anbefales videre et planinitiativ til TU eller politisk sak på overordnet nivå (avklares med 
Rådmannen) 
 
Forslaget vil ha behov for nytt varsel om oppstart.  
I tillegg må det vurderes om endringen utløser krav om konsekvensutredning for endret formål.  
 
Kom gjerne med tilbakemelding til referatet dersom det er noe som er feil eller glemt. 
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Referent: 
Bernd Boermann 
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