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Planinitiativ for detaljreguleringsplan:  

Våler næringspark felt A  
 
 
Datert 18.01.2022 
 
 

Hensikten med planinitiativet er å gi kortfattet informasjon om planlagte tiltak.  

HS arealplan er engasjert av Moss og Våler næringspark AS for å utarbeide detaljreguleringsplan 

for delfelt A i områdereguleringsplan for Våler næringspark i Våler kommune. Eiendommene som 

ønskes utviklet utgjør en del av gnr/bnr 22/8.  

Planinitiativet er utformet i tråd med Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 

etter plan- og bygningsloven § 1 – Krav til planinitiativet.  

 

1. Formålet med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny næringsbebyggelse med tilhørende anlegg 

innenfor delfelt A i gjeldende områdereguleringsplan. Planlagte tiltak er i tråd med kommuneplanens 

arealdel og gjeldende områdeplan. Aktuelt hovedformål er næringsbebyggelse – industri og lager.  

 

2. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
Planområdets beliggenhet er mellom Mosseporten og Kirkebygda i Våler kommune. Avstanden til 

Vålers administrative sentrum (Kirkebygda) er cirka 5,6 km i kjøreavstand, målt fra Herredshuset 

(google maps).   

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet i Våler, fremhevet med rød sirkel.  
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I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Plangrensen omfatter selve eiendommen som skal utvikles, i 

tillegg er grønnstruktur og tilstøtende arealer for offentlig veiareal og frisiktsoner tatt med. 

Plangrensen kan endres underveis i planarbeidet.  

 
Figur 2: Forslag til plangrense er fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet er cirka 70,7 daa.  

Plangrensen ønskes drøftet i oppstartsmøtet med Våler kommune.  

Det aktuelle området er rensket for trær og vegetasjon, det fremstår som åpent med mye fjell i 

dagen. Av registrerte høyder fremstår området som noe småkupert. Imidlertid er de overordnede 

terrengformasjonene forholdvis slake, slik at det vurderes å være gode terrengmessige 

forutsetninger for å kunne utvikle et rasjonelt og velfungerende næringsområde.  

Planområdets omgivelser består i stor grad skogsområder, dyrka mark samt tilstøtende 

næringsbebyggelse innenfor næringsparken.  

Området er betjent av en kollektivholdeplass, og gangavstanden er cirka 150 meter fra det planlagte 

byggeområdet i planområdet.  
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Figur 3: Flyfoto som viser nærmiljøet rundt planområdet.   

 

3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Gjennom planarbeidet ønskes det lagt til rette for ny næringsbebyggelse med tilhørende anlegg. 

Gjeldende områdereguleringsplan åpner for at området kan utvikles med næringsbebyggelse i form 

av lager og industri som hovedformål. Gjeldende formål ønskes videreført i ny detaljreguleringsplan.  

Opplysninger/bestemmelser fra gjeldende områdereguleringsplan/kommuneplan:  

- Aktuelle formål: Industri- og lagerbebyggelse.  

- Maksimalt tillatt utnyttelsesgrad BYA = 70%. Parkering skal inngå i beregningen av BYA.  

- Størrelse på utbyggingsområde iht. gjeldende KPA = ca. 51 daa.  

- Høydebestemmelser for felt A: maks 15 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Inntil 

kote + 59.  

- Utendørslagring kan tillates dersom det inngår i utomhusplan. Dette skal evt. være 

skjermet/inngjerdet.  

- Det skal sikres grøntstruktur langs tomtens vest- og sørside.  

- Bygningene skal ha dempet fargebruk.  

- Det skal opparbeides parkbelte langs industrivei med bredde på 5 meter. 

- Bebyggelsesplanen (detaljreguleringsplan) skal vise plassering av bygninger og anlegg, 

adkomstforhold og parkering, terrengbehandling, opparbeidelse av utendørslagring, 

beplantning, gjerder, støttemurer, overvannshåndtering - fangdammer og bekker, mv. 
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Som en del av planarbeidet vil utarbeides nødvendig illustrasjonsmateriell med forslag til ny 

bebyggelse, som i nødvendig grad vil svare ut føringene av gjeldende områdeplan og 

kommuneplanens arealdel.  

Vei og renovasjon  

Veisystemene vil være en videreføring av dagens etablerte og regulerte kjøreveier. Som en del av 

planprosessen vil det legges til rette for en hensiktsmessig plassering av ny adkomst til felt A. Det er 

enda ikke vurdert i detalj hvor dette vil være. Avkjørsel vil reguleres i tråd med føringene gitt i 

Statens vegvesens håndbøker.  

Renovasjonsanlegg vil sannsynligvis etableres internt på utbyggingsområdet/felt A. Endelige 

løsninger for dette, fraksjoner, størrelse og plassering vil avklares i løpet av planprosessen og grundig 

beskrives i plandokumentene.  

Utvikling – Pancom  

Pancom AS har inngått avtale om erverv av cirka 20 mål innenfor planområdet. Pancom har et kritisk 

behov for å komme i gang med utvikling av sin avtalte del av området. Dette innebærer etablering av 

et anlegg for sagbruk/produksjonsanlegg med cirka 5400 m2 bebygd areal (+ parkering). Av 

foreliggende skisser er det beregnet høyder på inntil cirka 11 meter. Tiltaket vil således være i tråd 

med rammene i områdeplanen, som åpner for inntil 15 meter høyde og 70 % BYA.  

En planprosess er for tidkrevende til at Pancom kan vente, selv ved en effektiv prosess. På bakgrunn 

av dette er det ønskelig å søke dispensasjon fra områdeplanens krav om detaljregulering 

(bebyggelsesplan), for å fremskynde denne prosessen. Alternativt er det påregnelig at Pancom vil 

være nødt til å søke etter tomt et annet sted.  

 

4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Gjeldende områdeplan åpner for maksimal gesimshøyde på 15 meter over gjennomsnittlig 

planert terreng. I ny reguleringsplan vil de gjeldende høydene videreføres. Områdeplanen ble 

vedtatt i 2008, med reviderte bestemmelser fra 2013  

Bebyggelsen som planlegges, vil sannsynligvis ha høye innvendige etasjer, slik det normalt er i 

lager- og industribygg. Dette er mest praktisk siden aktuelle virksomheter i denne typen bygg 

ofte inkluderer innendørs manøvrering med kjøretøy, høye reoler o.l., slik at det er mest 

hensiktsmessig at aktivitetene foregår på ett plan. Det kan imidlertid være aktuelt med for 

eksempel kontorbebyggelse med ordinære etasjehøyder som en del av anlegget og i tilknytning 

til den enkelte virksomhet.  

I detaljreguleringsplanen vil gjeldende utnyttelsesgrad på maksimalt 70 % videreføres. Hvis man 

tar utgangspunkt i næringsformålets areal avsatt til byggeformål, 51 daa./51000 m2, kan tomten 

teoretisk sett utvikles med totalt 35700 m2 bebygd areal (BYA). Det skal legges til at 

parkeringsareal skal medregnes i BYA, slik at en vesentlig andel av det bebygde arealet også vil 

bestå av åpne parkeringsplasser, og ikke ordinær bebyggelse.   

Som en del av planarbeidet vil det utarbeides illustrasjonsmateriale som viser eksempel på 

hvordan området kan utvikles, samt det konkrete anlegget som Pancom planlegger å bygge.  
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5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Tiltaket innebærer etablering av ny næringsbebyggelse i et næringsområde under utvikling. Et 

skjerpet reglement, med blant annet nyere byggeteknisk forskrift vil sikre at prosjektet gjennomføres 

med strenge krav og høy kvalitet. Byggeteknisk forskrift ivaretar også nødvendige krav til universell 

utforming. Det ønsket lagt til rette for utvikling av effektive og rasjonell bebyggelse med fokus på god 

arealbruk og høy utnyttelse. Det aktuelle delfeltet ligger i tilknytning til et eksisterende 

næringsområde, slik at kompletterende bedrifter kan oppnå stordriftsfordeler og reduserte 

transportbehov siden de er samlokalisert.   

 

6. Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Planområdet utgjør i dag en del av et skogområde, men er regulert til næringsbebyggelse. Som en del 

av planarbeidet vil det sikres etablering av grønne buffersoner rundt ny bebyggelse, slik at uheldig 

eksponering begrenses.   

Det overordnede terrenget har et slakt fall fra øst til vest. Terrenget faller gradvis helt til det treffer 

dyrka mark vest for planområdet. I denne retningen kan det derfor forventes at ny bebyggelse vil 

være eksponert, dette vil imidlertid begrenses noe ved etablering av grøntbelte rundt 

utbyggingsområdet. Mot øst, retningen der terrenget stiger, forventes derimot eksponeringen å bli 

begrenset.  

I lengderetning sør-nord-aksen, ligger planområdet i et slakt lavere parti sammenlignet med 

bebyggelsen mot nord og skogsarealene syd for Hobølveien. Det forventes derfor at eksponeringen 

vil bli mindre mot nord og sør, sammenlignet med vest. Mot nord vil eksisterende bebyggelse «ta 

opp» mye av eksponeringen, og mot syd vil det etableres grøntbelte, som vil ha en begrensende 

effekt.  

I nærområdet er det gjort mye terrengbearbeiding, siden området allerede i stor grad er utviklet til 

næringsbebyggelsen. Planlagte tiltak vil således være en videreutvikling av eksisterende 

næringsområde.  

Med hensyn på landskapsvirkningene, er det positivt å samle næringsbebyggelse på ett område (en 

næringspark), fremfor å spre bebyggelsen.  

 

7. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 

og pågående planarbeid  

Kommuneplanens arealdel 

Arealet innenfor planområdet er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse og grønnstruktur. 

Planområdet berøres også av hensynssone landskap.  
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Figur 4: Utdrag av kommuneplanens arealdel sammen med plangrensen. 

Reguleringsplan  

Gjeldende områdereguleringsplan stiller krav om bebyggelsesplan for hvert enkelt delfelt innenfor 

planområdet, før nytt anlegg tillates oppført. Begrepet «bebyggelsesplan» har senere blitt erstattet 

med «detaljreguleringsplan». Gjeldende områdereguleringsplan gir flere føringer for hvert enkelt 

delområde, og dette planarbeidet vil følge opp de aktuelle føringene som gjøres gjeldende for delfelt 

A, så vel som supplerende bestemmelser som gjelder alle delfeltene.    
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Figur 5: Plangrensen sammen med gjeldende reguleringsplaner. 

 

8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Naturverdier   

Ifølge Miljødirektoratets kartportal www.miljostatus.no er det ikke registrert noen naturverdier 

innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet.  

Kulturminner  

Ifølge Miljødirektoratets kartportal www.miljostatus.no er det ikke registrert noen kulturminner 

innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet.  

Næringsinteresser 

Tiltaket vil bidra til økt sysselsetting og næringsutvikling i Våler kommune. Samlokalisering av flere 

bedrifter er positivt for de enkelte aktørene som kan dra veksel på hverandres kompetanse og oppnå 

synergieffekter. Dette bidrar til at næringsparken vil få en økt konkurransekraft og attraktivitet.  

Når det gjelder Pancom sin situasjon, så vil det være meget kritisk for deres planer dersom de må 

vente på ferdigbehandling av reguleringsplanen. En snarlig av etablering av deres anlegg, vil være 

helt avgjørende for at de skal kunne etablere seg i næringsparken. Dette vil også gi positive 

ringvirkninger for Våler kommune, ved tilrettelegging av nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter. 

Dette ønskes drøftet i oppstartsmøtet med kommunen.  
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9. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet 

I forbindelse med planprosessen vil det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne skal 

kartlegge og ivareta nødvendig hensyn vedrørende potensiell fare for ulykker og uønskede 

konsekvenser som følge av planarbeidet.  

Utvikling av nytt næringsareal kan generere en trafikkøkning i dagens kjøreveisystem. Dette vurderes 

imidlertid å ha liten påvirkning på den totale trafikkbelastningen i området, i tillegg er dette vurdert 

og tatt høyde for i forbindelse med utarbeidelse av områdeplanen.    

 

10. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 

planoppstart 

Statsforvalteren, Vegvesen og Viken Fylkeskommune skal alltid varsles. I tillegg er det flere andre 

nasjonale og regionale interessegrupper som skal varsles, for eksempel Norges vassdrag- og 

energidirektorat og Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg tilkommer også flere 

etater i Våler kommune.  

Hvem som skal varsles vil avklares i samråd med Våler kommune. 

 

11. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

festere, naboer og andre berørte 

Det tas sikte på å gjennomføre medvirkningsprosessene iht. Plan- og bygningslovens generelle 

bestemmelser. Behov for eventuell ekstraordinær medvirkning med f.eks. naboer eller 

sektormyndigheter vil vurderes underveis i planprosessen i samråd med planmyndigheten.  

Naboer, sektormyndigheter og andre berørte vil først få tilsendt varslingsdokumenter ved varsel om 

oppstart. Det vil også da kunngjøres oppstart i lokalavisen. Senere vil et komplett planforslag legges 

ut på høring/offentlig ettersyn, med en frist til å gi merknad på minimum 6 uker. Dersom ingen 

innsigelser foreligger, ligger det til rette for sluttbehandling i Kommunestyret etter høringen.  

Senere kan man også innhente aktuell informasjon om reguleringsplanarbeidet ved å kontakte 

undertegnede eller gå inn på Våler kommunes hjemmeside.  

 

12. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 

hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 

Det er gjort en vurdering om hvorvidt tiltaket utløser krav om konsekvensutredning. Forslagsstillers 

vurdering er at slikt krav ikke utløses. Se eget notat.  
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Med vennlig hilsen  

 

Håvard Skaaden  

Arealplanlegger/daglig leder 

41676496 


