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PLANINITIATIV 
           19-08-2021 

Våler Næringspark, D1-D2 

 

Hensikten med planarbeidet 
Det ønskes oppstart av planarbeid for å regulere/omregulere delarealene D1-D2 innenfor Felt 1 i 
Våler næringspark samt tilleggsareal i nord. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for mer 
effektiv utnyttelse av næringsarealene. Nåværende reguleringsplaner av 2009 (rev. 2013) og 2012 
(rev. 2015) legger ikke til rette for den arealutnyttelsen som dagens regionale arealstrategi 
forutsetter når nye næringsarealer tas i bruk.  

Planarbeidet sikter på å omregulere arealet slik at arealet kan utnyttes mer effektivt enn det som er 
mulighetsrommet i gjeldende regulering(er). 

I hovedsak tar reguleringsarbeidet sikte på å utarbeide nye planbestemmelser som regulerer 
utnyttelsesgrad i BYA fremfor BRA, øker makshøyder på bygg noe for å harmonere med dagens 
logistikkstandarder og setter ny maks kotehøyde for volumer for å harmonere bedre med 
eksisterende og planlagt bebyggelse i øvrige deler av næringsparken. Kotehøyder planlegges 
nedtrappet etter lignende konsept som i Felt 2. 
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Aktuelle arealformålskategorier for reguleringen er bebyggelse og anlegg, grønnstruktur og 
samferdsel/teknisk infrastruktur. 

Planområdet 
Planområdet er en del av Våler Næringspark og ligger øst for Granittveien, nord/vest for fv. 
120/Hobølveien i Våler kommune (3018). Våler Næringspark er inndelt i Felt 1, delfelt A-D og Felt 2.  

Planområdet er en del næringsparkens opprinnelige Felt 1, delfelt D1-D2.  

Planområdet består av eiendommene med gbnr 21/3, 21/6, 21/8 og 22/8 (deler av) med nødvendig 
tilleggsareal (tilleggsarealer defineres i oppstartsfase). 

Planområdet er på om lag 128 daa. D1 og D2 er på totalt 105 daa iht. gjeldende reguleringsplaner. 
Uregulert areal avsatt til næringsformål i kommunal arealplan (gnr 21 bnr 3) ønskes inntatt i ny plan 
og regulert delvis til industriformål, delvis til grøntformål. 

Arealsituasjon 
Kommuneplan for Våler kommune 20112023, arealdelen 
Arealet er avsatt til næringsformål i kommunens arealplan. Noe areal er avsatt til grønnstruktur. 

 
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 

Fylkesplan for Østfold 
Planområdet er en del av Våler Næringspark, som er markert i fylkesplanens arealkart som 
nåværende utbyggingsområde. I fremtiden er næringsområdet planlagt utvidet nordover, markert i 
arealplankartet som 1-Nd Klypen-Nike. Det er blant annet tenkt at det nye området kan huse et stort 
datasenter i fremtiden. 

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. 
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Utsnitt fra Fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050», arealplankart 

Planprosess 
Oppstart og varsling av planarbeidet gjennomføres etter Pbl § 12-8. 

Konsekvensutredning (KU) 
Muligvis behov for en begrenset KU. Det er foretatt konsekvensutredninger for området tidligere, i 
tilknytning til annet reguleringsarbeid. Det foreslås at utredningsbehov behandles i oppstartsmøtet. 

Planprogram 
Behov for utarbeidelse av planprogram vil avhenge av behovet for KU. Vi vurderer at det ikke vil være 
nødvendig med politisk behandling av planprogram for denne reguleringen, da reguleringsarbeidet i 
all hovedsak er et endringsarbeid som bygger på tidligere reguleringer. 

 

Viktige hensyn som må omtales eller utredes i planarbeidet 
 Trafikkapasitet 
 Landskapsvirkninger 
 Overvannshåndtering og flomveier 
 Geoteknikk 
 Biologisk mangfold/vilthensyn/vernehensyn 
 Terrengbearbeiding/massebalanse 

 

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 regulert i plan av 2009 
Felt C1 regulert i plan av 2017 
Felt C2 og C3 regulert i plan av 2012 
Felt D1 regulert i plan av 2012 (foreslås omregulert) 
Felt D2 regulert i plan av 2009 (foreslås omregulert) 
 
FELT 2: 
Felt 2 regulert i plan av 2019 
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Reguleringssituasjon i dag (kilde: kommunekart.com) 

Uregulert areal 
Arealet med gbnr 21/3 tilhører næringsparkens område jf. kommuneplan for Våler, men er uregulert. 

Uregulert areal som ønskes tatt inn i ny regulering (kilde: kommunekart.com) 
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Nøkkelinformasjon 
 
Grunneiere 

Eiendommer (gnr/bnr)  
21/3 Trond Olsen 
21/6 Erik James Momme Mollat 
21/8 Våler Park AS 
22/8 (deler av) Knut Erik Hersleth 
  

 
Forslagsstiller 

Navn/firma: Marine Trading AS 
Kontaktperson: Lars Gunnar Andersen 
Adresse: Vanemveien 1, 1599 Moss 
E-post: lars@marinetrading.no 
Telefon: 928 20 311 

 

Konsulent 
Navn/firma: Vestrem AS/SH Prosjekt AS 
Kontaktperson: Andreas Sporild Olsen/Janne de Jong 
Adresse:  
E-post: andreas@vestrem.no / janne@shprosjekt.no 
Telefon: 900 16 516 / 40 45 43 49 

 

Relevant lovverk med forskrifter 
 Plan- og bygningsloven 
 Naturmangfoldloven (§§7-12) 
 Forurensningsloven 
 Mineralloven 
 Tilhørende forskrifter 

 


