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Innspill offentlig ettersyn områderegulering - Gylderåsen 
 

Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) viser til henvendelse fra Våler kommune, 
datert den 03.06.2022 med offentlig ettersyn for områderegulering for Gylderåsen.  

Informasjon om områdereguleringen 
Områdereguleringen omfatter et areal på 2180 daa og skal tilrettelegge for etablering av 
kraftkrevende industri.  

Området består av store skogarealer, noe dyrka mark og et næringsområde med tilhørende 
atkomstvei.  
  
MIB sine kommentarer 
For at MIB skal kunne utføre en effektiv rednings- og slokkeinnsats, uten unødvendig risiko for skader 
på personell og utstyr, forutsettes det at krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap blir 
ivaretatt.  
 
Fremtidig/planlagt/regulert bebyggelse må samsvare med lokalt brannvesens organisering, 
bemanning og utrustning, samt at dette må tas hensyn til i planarbeidet og i videre prosjektering.  
 
Som del av prosjekteringen må ansvarlig prosjekterende innhente informasjon fra brannvesenet om 
kriterier for atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler. Kriteriene kan omfatte veiens 
minste kjørebredde, maksimal stigning, minste frie kjørehøyde, svingradius, akseltrykk mv. jf. 
veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (VTEK) 17 § 11-17. 
 
I tillegg må det sørges for at vannforsyningen er tilfredsstillende, jf. forskrift om brannforebygging § 
21. Det bør i planbestemmelser vurderes innført betingelser som hensyntar dette, jf. veiledningen til 
forskriften. Vannforsyningen er en meget viktig og avgjørende faktor for å ivareta beredskapen som 
samfunnet forventer.  
 
For fullstendige retningslinjer/opplysninger se MIB sin egen veiledning. Denne finnes på MOVAR sin 
hjemmeside: http://www.movar.no/tilrettelegging-for-slokkemannskaper.html Denne veiledningen 
erstatter ikke krav stilt i byggteknisk forskrift (TEK17), med tilhørende veiledning (VTEK17), men er å 
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betrakte som løsninger brannvesenet vurderer som nødvendige tiltak for at funksjonskravene i TEK17 
§ 11-17 skal være ivaretatt.  
 
 
Denne uttalelsen er gitt på generelt grunnlag på bakgrunn av mottatt informasjon, og det er kun 
dokumentasjon ansett som relevant som er gjennomgått. Dette medfører at MIB må ta forbehold om 
å komme tilbake med ytterligere uttalelser.  
 
Er det ønskelig med ytterligere uttalelse fra brannvesenet, ber vi om at brannkonsept i de aktuelle 
byggesakene blir oversendt. Kommunen gjør selv en vurdering i hvilke tilfeller dette er nødvendig.  
 
For innsending av ytterligere dokumentasjon/supplering i saker skal dette sendes til 
mib@brann.movar.no eller MIB sin postadresse. Dette for riktig journalføring. Husk 
referansenummer ved henvendelser.  
 

 

 

Med hilsen 
 
 
Renate Sørgaard 
Rådgiver 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og trenger dermed ingen underskrift. 
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