
Interpellasjon om opprusting av Mosseelvas nedre løp og anleggelse av gjestehavn ved 
elvas utløp. 

Bystyret gjorde i møtet 18.06.2012 enstemmig vedtak i sak 081/12 «Områderegulering for 
Kanalområdet nord Jeløy». Vedtaket avsluttet en mangeårig prosess og inkluderte en 
gjestehavn ved Alpha brygga, vis a vis den gamle tollboden. 

Rødt stemte i likhet med de andre partiene for denne reguleringen, men har siden varslet 
gjennom media at vi ønsker omkamp på selve plasseringen av gjestehavnen. Vi har 
presentert to idéutkast for å belyse hvordan gjestehavnen og en opprusting av Mosseelvas 
nedre løp vil være en mer optimal løsning og bidra til byfornyelse og styrking av sentrum. 

Det foreligger mange forslag til planløsninger og byfornyelse av Moss, felles for de fleste er 
enten det gjelder Jernbanetunnel i dobbeltspor under byen, utvikling av havneområdet, 
endringer av biltrafikken til og fra Bastø Fosen fergen, at det forutsetter beslutninger og 
bevilgninger fra landets regjering og eller andre sentrale statlige institusjoner. En opprustning 
av Mosseelvas nedre løp, og anleggelse av en gjestehavn ved elvas utløp, stiller 
utelukkende krav til samarbeid og investeringer av lokale myndigheter og interessenter. 

Mosseelvas nedre løp har stor historisk betydning for byen. Det var her Moss i sin tid ble 
anlagt, det var ved aktivitet i og rundt elveløpet at byen i sin tid vokste fram! Etter å ha vært 
«skjermet for bruk», tilgrodd og vært utilgjengelig i mange år, vil det være av stor 
lokalhistorisk betydning for mossinger at dette området blir rustet opp og gjort tilgjengelig. 

En opprusting her vil samtidig «flytte» hele Møllebyen med Moss Bibliotek, Moss 
Industrimuseum, Moss kino, House of Foundation, American College, samt ulike kafeer og 
spisesteder osv, fra utkanten inn i bysentrum! Sannsynlig vil aktivitet lagt til området rundt 
Mosseelva, bringe mer liv tilbake til hele dagens Moss sentrum (området i og rundt Amfi 
senteret). 

En vestvendt gjestebåthavn ved Mosselvas utløp vil også bringe «gjester» nærmere mange 
av byens sentrale kulturaktiviteter og framstå som et mer attraktiv og spennende 
helhetstilbud. 
De ulike eiendommene som grenser inn mot Mosseelva er i privat eie, selve elveløpet er et 
kommunalt anliggende, og området ligger i dag stort sett brakk. Vi antar at en regulering av 
det beskrevne området kan skilles ut og foretas uavhengig av planer for den resterende 
Peterson-tomta. 

Spørsmål 1. 
Vil ordføreren be administrasjon innta en mer pådriverrolle ved å ta initiativet til et møte med 
de ulike eierne og andre interessenter? Tema på møtet bør være å se på muligheten for et 
felles initiativ for å opparbeide en gjestehavn ved elvas utløp, samt opprusting av selve nedre 
elveløpet. 

Spørsmål 2. 
Antatt positiv tilbakemelding. Vil ordføreren be administrasjonen utarbeide forslag til 
prosjektform og framdriftsplan, slik at en slik opprusting kan gjennomføres så snart som 
mulig? 
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