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Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Våler 
Næringspark D1 og D2 - Plan-ID: 3018-70 

 
I medhold av plan og bygningsloven (Pbl) § 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat 
detaljregulering for Detaljregulering for Våler Næringspark D1 og D2 i Våler kommune.  
 
Forslagsstiller er Marine Trading AS. Plankonsulent er Vestrem AS. 
 
Aktuelle arealformålskategorier for reguleringen er næringsformål, grønnstruktur og 
samferdsel/teknisk infrastruktur. 
 
Planområdets avgrensing 
Planområdet er en del av Våler Næringspark og ligger øst for Granittveien, nord/vest for fv. 
120/Hobølveien i Våler kommune (3018). Planområdet består av eiendommene med gbnr 
21/3, 21/6, 21/8 og 22/8 (deler av). 
 
Planområdet er 131 daa. Feltene D1 og D2 er totalt 105 daa iht. gjeldende reguleringsplaner. 
Uregulert areal på gnr 21 bnr 3 ønskes inntatt i ny plan og regulert delvis til næringsformål, 
delvis til grøntformål. 
 
Plansituasjon 
Arealet er i arealdelen til Kommuneplan for Våler kommune 2011-2023 avsatt til 
næringsformål. Noe areal er avsatt til grønnstruktur. Planområdet er en del av Våler 
Næringspark, markert som utbyggingsområde i fylkesplan for Østfold, «Østfold mot 2050». I 
fremtiden er næringsområdet planlagt utvidet nordover (1-Nd Klypen-Nike). Fylkesplanens 
arealstrategi for Mosseregionen presiserer at høy befolkningsvekst og stor pågang av nye 
næringsetableringer vil kreve en arealeffektiv utvikling. Generelt legger fylkesplanen opp til 
høy arealutnyttelse for næringsarealer når nye arealer skal tas i bruk til dette formålet. 
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere delarealene D1-D2 innenfor Felt 1 i Våler 
Næringspark samt legge til et hittil uregulert tilleggsareal i nord, som ligger inneklemt 
mellom Felt 1 og Felt 2. Formålet er å tilrettelegge for mer effektiv utnyttelse av 
næringsarealene enn det reguleringsbestemmelsene i gjeldende detaljreguleringer 
muliggjør, og legge seg tettere opp til den arealutnyttelsen som dagens regionale 
arealstrategi forutsetter når nye næringsarealer tas i bruk.  
 



                

I hovedsak tar reguleringsarbeidet sikte på å utarbeide nye planbestemmelser som regulerer 
utnyttelsesgrad i BYA fremfor BRA, øke makshøyder på bygg noe og sette ny maks 
kotehøyde for volumer. Bakgrunnen for dette er å tilpasse planområdet til bygg som møter 
dagens logistikkstandarder og for å harmonere bedre med eksisterende og planlagt 
bebyggelse i øvrige deler av næringsparken. Kotehøyder planlegges nedtrappet etter 
lignende konsept som i Felt 2. 
 
Konsekvensutredning 
Det er vurdert at planforslaget ikke vil utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om 
konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). 
 
Planen er av en slik karakter at temaområder kan utredes tilstrekkelig i planbeskrivelse, 
eksterne fagrapporter og standard ROS-analyse uten å falle inn under kravet om 
konsekvensutredning etter forskriften. 
 
Fullstendig begrunnelse finnes i KU-notat (se vedlegg). 
 
Gjeldende reguleringsplaner i området 
Våler næringspark er regulert og omregulert i flere omganger. Følgende gir en kort oversikt 
over reguleringssituasjonen i næringsparken: 
 
FELT 1: 
Felt A og B er regulert i plan av 2009   Plan-ID 36 
Felt C1 er regulert i 2017     Plan-ID 56  
Felt C2 og C3: regulert i plan av 2012   Plan-ID 44 
Felt D1: regulert i plan av 2012   Plan-ID 44 
Felt D2: regulert i plan av 2009   Plan-ID 36 
 
FELT 2: 
Felt 2: Regulert i 2019    Plan-ID 58 
 
Kart over planområdet, planinitiativ, KU-notat og referat fra oppstartmøtet kan lastet ned 
her: https://www.valer-of.kommune.no/aktuelt/ 
eller https://www.shprosjekt.no/kunngjoringer/. 
 
Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Janne de Jong, tlf: +47 
40454349, e-post: janne@shprosjekt.no. 
 
Eventuelle merknader sendes innen 9. november til e-post janne@shprosjekt.no eller per 
post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen. 
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