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DETALJREGULERING - VÅLER NÆRINGSPARK FELT A - 
UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 

Kommunedirektørens forslag:  
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, legges detaljregulering for Våler 
næringspark felt A ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker med følgende endringer:  
   
1. Planbeskrivelsen nevner beregning av massebalanse ved kote +41 for den søndre 

delen av planområdet, videre at massebalansen i den nordre delen vil vurderes ved 
fremtidig prosjektering. Kommunedirektøren mener at massebalanse bør utredes på 
reguleringsplannivå for å unngå/redusere transport til og fra området. 
Planbestemmelsene må omformuleres for å gjøre dette tydeligere.  

2. Rekkefølgekrav i bestemmelsene i Våler Næringspark og Felt B (planid 3018_36) til 
opparbeiding av gang- og sykkelveg jf § 2.5, tas med i planbestemmelsene.  

3. Planbestemmelsens § 4.1 f) punkt 1-3 endres til:  
 Det tillates etablert maksimalt 0,5 parkeringsplasser for bil per 200 m2 BRA. Alle 

biloppstillingsplasser skal ha lademulighet med egne elbilkontakter eller være 
forberedt for lademulighet (plass til egen strømkurs i sikringsskap og trekkerør 
fram til parkeringsplassen).  

 Minimum 10% av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. Disse skal plasseres nærmest hovedinngangspartiene.  

 […] Alle sykkelparkeringer skal være under tak og nær inngangspartier eller heis. 
Minst 10% skal tilrettelegges for lademulighet. I fellesanlegg skal minst 50 % av 
plassene pluss plass til sykkelvogner, ekstra brede sykler, HC-scootere o.l. være 
innelåst og med tilgang til ladning og vasking.  

4. Nord-øst i planområdet skal det opparbeides vegetasjonsskjerm mot parkeringsareal 
UNIL-tomten (gbnr 21/7) med 5 meters bredde. Dette skal synliggjøres i plankartet.  

5. Planbestemmelsens § 2 b) første linje endres til:  
 “Før det gis rammetillatelse skal [… ]”. 

6. Planbestemmelsens § 2 b) punkt 3 endres til:  
“Det dokumenteres at slokke- og drikkevannskapasiteten er tilstrekkelig, og om 
nødvendig økes slik at utbyggingen ikke påvirker leveringssikkerheten i området 
og i kommunen ellers.”  

  
  
  
  
Faktiske opplysninger  



På vegne av Moss og Våler næringspark AS, har HS Arealplan AS utarbeidet forslag til 
detaljregulering av felt A i Våler næringspark. Hensikten med planarbeidet er å legge til 
rette for ny næringsbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor felt A i gjeldende 
områdereguleringsplan Våler næringspark. Planlagte tiltak er i tråd med 
kommuneplanens arealdel og gjeldende områdeplan, utenom kommunedirektørens 
forslag til endringer. Aktuelt hovedformål er bebyggelse og anlegg, med 
næringsbebyggelse (industri / lager) som underformål.  
  
Formelt oppstartsmøte med Våler kommune ble holdt 04.01.22. Oppstart av planarbeidet 
ble kunngjort den 22.02.22. Samtidig med kunngjøringen ble det også sendt ut varsel om 
oppstart i form av brev til naboer og gjenboere, grunneiere og fagmyndigheter.   
Det kom inn 10 innspill til planarbeidet som er sammenstilt og kommentert i 
planbeskrivelsen, vedlegg 2.  
  
Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, da det allerede er 
utført konsekvensutredning for hele næringsområdet av 2014, denne inkluderer felt A.  
  
Planområdet:  
Planområdet er på ca 71 daa. Det er tilknyttet Våler næringspark som har en beliggenhet 
langs FV 120, mellom Rødsund og Kirkebygden. Området består av tidligere 
skogsområder, som nå er i ferd med å etableres mot næringsvirksomhet.  
  
I fylkesplanen Østfold mot 2050, er planområdet avsatt til tettbebyggelse med flere 
generelle retningslinjer som angår næringsbebyggelse og lokalisering av 
næringsbebyggelse. Disse ivaretas av områdeplanen og kommuneplanens arealdel. I 
kommuneplanens arealdel (2011-2022) er gjeldende område avsatt til fremtidig 
næringsbebyggelse og grønnstruktur. Gjeldende planområde knytter seg også til 
områdeplanen for Våler næringspark av 2008 (revidert 2013).   
  
Detaljreguleringen som er foreslått er i tråd med nevnte overordnete planer med unntak 
av de punkter som er nevnt i kommunedirektørens forslag.  
  
Bebyggelse:  
Planforslaget legger opp til bebyggelse innenfor BKB med lager og industrivirksomhet 
med tilhørende anlegg. BKB kan utvikles med maksimalt 70 % BYA. Det er en 
videreføring fra overordnet plan.  
  
Ny bebyggelse tillates å ha maksimalt gesimshøyde på 15 meter, og skal ikke være høyere 
enn kote 59 (+ eventuelle tekniske anlegg). Dette inkluderer både selve bebyggelsen, men 
også utendørs funksjoner som manøvreringsareal, parkeringsplasser, reoler, 
renovasjonsanlegg, trafostasjon og eventuelt pumpestasjon.  
  
Vurderinger  
  
Planområdet:  
Det opprinnelige terrenget i planområdet var småkupert, i dag er området rensket for trær 
og vegetasjon, det er også delvis planert. Dette området inngår som en del av Våler 
næringspark. Når en først skal ta i bruk areal til formål som næring og ny bebyggelse, så 
er det en fordel ved å samle dette. Planområdet grenser til næringsareal i nordøst. Derfor 



vurderer kommunedirektøren at planforslaget i all hovedsak følger opp tidligere 
tilrettelegging for næringsareal i området, gjennom blant annet områdeplanen.  
 
Det som likevel kan endres er arealet i nord-øst, her er det ikke tatt med en 
skjermingssone mot parkeringsarealet nord for planområdet. Dette foreslås sikret 
gjennom punkt 4.  
   
Bebyggelse:  
Planbeskrivelsen legger frem et skisseprosjekt, det er altså ikke nødvendigvis konkret 
denne beskrevne bebyggelsen som vil foreligge til endelig byggesøknad. Felt A ligger 
som nærmeste nabo til FV120, dette vil si at bebyggelsen nødvendigvis blir eksponert 
visuelt til trafikken langs fylkesveien. Med en antatt høyde på 15 meter blir det et 
dominerende innslag. Noe av det visuelle inntrykket vil muligens dempes av 
grønnstruktur, planbeskrivelsen nevner også at den maksimale høyden neppe vil gjelde 
for all bygningsmassen. Det er også kommentert at 70% BYA er lagt til grunn mest for å 
ha et spillerom på underordnet bebyggelse som parkeringer, avfallshus og lignende. 
Planbeskrivelsen antyder at bebyggelsen vil forventes noe lavere enn 70 % BYA. 
Kommunedirektøren legger uansett til grunn at dette kommer til å bli relativt 
dominerende visuelt. Planområdet sammen med resten av næringsparken vil være synlig 
for trafikken og nærliggende turområder, som området umiddelbart øst for FV120. 
Relevante vurderinger i den forbindelse er derfor gjort i overordnet områdeplan.  
  
Folkehelse:  
Planarbeidet i denne detaljreguleringen legger ikke opp til støyfølsom arealbruk. 
Potensielle støyutfordrende aktiviteter i planområdet må uansett tilfredsstille gjeldende 
krav og omsøkes i tråd med Plan- og bygningsloven.  Det er begrenset med bebyggelse i 
nærområdet som belastes av eventuell støy fra området. Hensyn til støy er ivaretatt 
gjennom anbefalingene i retningslinje om behandling av støy i arealplanlegging T-1442 / 
2021. Dette er sikret i reguleringsplanens bestemmelser.   
  
Det forventes at arbeidet med sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Rødsund og 
Kirkebygden vil bedre tilgangen til planområdet for myke trafikanter. Når dette står 
ferdig vil det være sammenhengende adkomst fra Moss og Kirkebygda på gang- og 
sykkelvei. Det er også busstopp på begge sider av veien i umiddelbar nærhet langs 
FV120, som gir et alternativ til adkomst til planområdet gjennom kollektiv transport. Det 
foreligger også et rekkefølgekrav i overordnet områdeplan, som er relevant her. Derfor 
foreslår kommunedirektøren at dette tas med i planbestemmelsene også for denne 
planen.  
  
Vedrørende parkering for bil og sykkel, så henviser planbestemmelsene ikke til de 
bestemmelser rundt dette som angis i ny kommuneplan. Denne forventes vedtatt før dette 
feltet sine bestemmelser blir vedtatt, derfor bør ny kommuneplan legges til grunn. Dette 
er årsaken til kommunedirektørens forslag punkt 3.  
  
Klima og miljø:  
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
legger føringer som forventer at ny utbyggelse skal ivareta mål som arealeffektiv 
utnyttelse i nye planprosjekter. Planområdet bidrar til noen av disse målene i den grad at 
området er tilknyttet et konsentrert næringsområde, som er mer arealeffektivt enn spredt 



utbygging. Utbyggingen vil medføre mer trafikk og kunne belaste lokale veger ytterligere, 
men planbeskrivelsen skriver at dette planarbeidet ikke legger opp til hverken 
besøksintensiv eller arbeidsintensiv aktivitet i planområdet.  
  
Planbeskrivelsen legger opp til å oppnå massebalanse internt i planområdet, det vil si at 
prosjektet ikke skal utløse behov for unødig transport av masser og at fjellmasser som tas 
ut kan gjenbrukes innenfor planområdet. Dette er en tematikk som er veldig aktuell opp 
mot klima og miljø, men det er krevende gjennom dagens lovverk å sette entydige krav i 
denne retningen for kommunen. Likevel vil dette kunne bidra positivt og 
kommunedirektøren anerkjenner målsetningen om å oppnå massebalanse i prosjektet.   
Statsforvalteren har et innspill på dette, kommunedirektøren mener at dette bør ivaretas 
gjennom at det bør utredes også på reguleringsplannivå for å unngå/redusere transport til 
og fra området. Dette vil kunne utgjøre en helhetlig og mer effektiv bruk av masser i 
området. Dette bør altså kunne sikres bedre, slik forslaget til vedtak angir i punkt 1.  
  
Det er utarbeidet et eget fagnotat for overvannshåndtering. Selv om det ikke er entydig 
henvist, så antar kommunedirektøren at fagnotatet bygger på Overvannsveilederen som 
gjelder for flere kommuner i området, deriblant Våler. Notatet tar opp utfordringer med at 
planområdet vil øke andel tette flater på planert eller tilnærmet planert areal. Denne 
utfordringen er adressert og foreslått løst gjennom et transportsystem som skal effektivt 
lede avrenning til den regulerte grønnstrukturen langs byggegrensen. Området er i 
utgangspunktet ikke godt egnet for infiltrasjon, men utbyggingen vil forsøke å forbedre 
disse forholdene da området vil endres ved sprengning og gjenfylling av grove 
steinmasser. Ellers er ikke planområdet vurdert som flomutsatt.  
  
Trafikk:  
Det er utarbeidet eget fagnotat på den trafikale situasjonen og spesifikt forholdene for felt 
A. Notatet konkluderer med at potensialet for syklende til er begrenset, med hensyn til at 
mye av persontrafikken kommer ikke bare fra lokale byer/tettsteder som Moss. Dette kan 
nok være riktig, men bruk av både el-sykler og el-sparkesykler kan utvide denne 
horisonten. Fremtidig nevnte sammenhengende gang- og sykkelveg både i retning Moss, 
Kirkebygden og kanskje nordover vil kunne bidra til dette.  
  
Notatet henviser til Statens vegvesen sine håndbøker i sine vurderinger rundt avkjørsler 
og krysset. Ellers vil utbyggingen både på felt A og for øvrig ellers fra næringsparken 
bidra til økt trafikk i begge retninger på FV120. Kommunedirektøren legger til grunn at 
de nødvendige hensyn til trafikksikkerheten er ivaretatt i planarbeidet.  
  
Oppsummering:  
Planforslaget er i tråd med overordnete planer (gjeldende områdeplan og forslag til ny 
kommuneplan), med unntak av de punkter som er nevnt i kommunedirektørens forslag. 
Mange av vurderingene som er gjort i denne sammenheng bygger derfor på tidligere 
utredninger for planområdet.   
  
  
Konklusjon  
Kommunedirektøren viser til utredningen og plandokumentene og konkluderer i tråd med 
forslag til vedtak.  
  



Vedlegg  
  
1. Plankart  
2. Bestemmelser  
3. Planbeskrivelse  
4. Overvann (fagnotat Cowi)  
5. Trafikkanalyse (fagnotat Cowi)  
6. Snitt og planskisse  

 


