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SAMMENDRAG 

Bakgrunn  

De siste årene er det etablert flere nye anlegg for kraftkrevende industri i Norden. Nord-Europa 

er attraktivt på grunn av tilgang til billig fornybar energi, kjølig klima og til dels store ubebygde 

areal. Til tross for dette finnes det ikke alt for mange områder som kan benyttes til kraftkrevende 

industri, da det settes krav til både beliggenhet, utforming og tilgangen til strøm. 

For å etablere slike industriområder kreves store tomter på sammenhengende, tilnærmet flate og 

lett bebyggelige områder. Det er også et kriterium at området skal ligge i umiddelbar nærhet til 

et sterkt kraftforsyningsnett. Videre bør det være tilfredsstillende vei tilknytning til området, samt 

at det må foreligge høykapasitets datafiberlinjer med god kapasitet fra området og ut av landet. I 

tillegg er det positivt at området ligger i nærhet til internasjonal flyplass og storby. Gylderåsen er 

et av få områder i Norge som innehar alle disse egenskapene, og har derfor flere ganger blitt 

pekt på som en aktuell lokalisering for kraftkrevende industri. 

Utviklingen som planen legger rammer for er i tråd med det regionale samarbeidet 

"Mulighetsriket", hvor man også har pekt på Gylderåsen som en egnet lokalisering av denne 

typen industri. Mulighetsriket er et samarbeid mellom byene og kommunene i gamle Østfold, der 

målet var å øke regionens attraktivitet for næringsliv.   

Planforslaget 

På vegne av Våler kommune fremmer KI Våler forslag til områdereguleringsplan for et ca. 2 190 

dekar stort område beliggende på Gylderåsen nord-vest i Våler kommune. Planområdet er 

foreslått som mulig fremtidig industriområde i kommuneplanens arealdel og har i "Fylkesplan for 

Østfold - Østfold mot 2050" blitt pekt på som et fremtidig område for næringsutvikling, nærmere 

bestemt felt 1-Nd Klypen-Nike i arealstrategien til fylkesplanen. Hensikten med planen er legge til 

rette for etablering av plass- og kraftkrevende industri. 

Planen utarbeides som en områderegulering uten krav til videre planlegging, med unntak av ett 

bestemmelsesområde hvor det er påkrevd med detaljregulering. Planen for øvrig gir tilstrekkelige 

føringer for gjennomføring av bygge- og anleggstiltak som grunnlag for byggesaksbehandling og 

fradeling.  

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 

tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. Planen faller inn under forskriftens § 6b (Vedlegg 

1, nr. 24) "næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 

formål med et bruksareal på mer enn 15 000m²". Planforslaget innebærer at området 

tilrettelegges for næringsbebyggelse med samlet bruksareal over 15.000 m², og skal dermed 

konsekvensutredes. Det foreligger ikke konkrete utbyggingsplaner, og det er altså planens 

føringer for bruk og utforming av arealer og bebyggelse som utløser krav om 

konsekvensutredning, og ikke virksomheten i seg selv.  

Planområdet foreslås regulert til industri. Innenfor området er det tillatt å oppføre 

næringsbebyggelse for industri og andre tiltak i samsvar med formålet, men det tillates ikke 

etablering av publikumsrettede eller transportkrevende virksomheter som forretning, handel eller 

tjenesteyting. Planforslaget har videre foreslåtte hensynssoner knyttet til naturmangfold, 

landskap og kulturminner. Hensynssonene er fulgt opp med reguleringsbestemmelser.  
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Konsekvenser 

Planforslaget vurderes å være i samsvar med overordnede planer og føringer. Foreslått arealbruk 

og utnyttelse legger til rette for industriell utvikling og flere nye arbeidsplasser i regionen. 

Planforslaget forventes å gi positive konsekvenser for økonomisk og samfunnsmessig utvikling 

lokalt og regionalt, og har fått verdien noe til stor positiv konsekvens for temaet 

næringsutvikling. 

Den positive samfunnsnytten må veies opp mot de negative konsekvensene av planforslaget. 

Transformasjonen av et hovedsakelig ubebygd skogsområde til bebyggelsesformål vil gi negative 

virkninger for miljø og landskap. Tiltaket vil gi negative konsekvenser for naturmangfold, 

landskapsbildet, friluftsliv og kulturmiljø. Tiltaket vil også føre til virkninger for trafikk og andre 

fagtema som er vurdert.  

Planforslaget som er utarbeidet legger til rette for kraftkrevende industri. Det reguleres imidlertid 

ikke for et konkret utbyggingstiltak, og man har derfor måttet vurdere hva som er 

hensiktsmessig å utrede nå, og hva planen skal stille krav om at skal gjøres senere. 

Reguleringsbestemmelsene sikrer at forhold det ikke har vært tilstrekkelig grunnlag for å vurdere 

som del av denne områdereguleringsplanen skal vurderes når det foreligger et konkret 

utbyggingsprosjekt.  

Det er blant annet stilt krav om at det skal utarbeides en miljøoppfølgningsplan knyttet til 

sentrale miljøtemaer, herunder også hvordan man eventuell kan utnytte restvarme fra 

virksomheten i planområdet i fremtiden. 

Tidsperspektiv 

Områdereguleringsplanene for Gylderåsen er en langsiktig plan. Det er forventet at tilgang til 

kraft fra strømnettet er på plass i 2025. Deretter er det sannsynlig med en utbygging av området 

i etapper, noe som medfører at området trolig ikke er fullt utbygd før tidligst om 10-15 år, 

nærmere år 2040. Dette betyr at også tilknytningen til regionen for øvrig, med tanke på blant 

annet kollektivtilbud, trafikk mv., vil skje etappevis og over en lengre tidsperiode.  
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1 Bakgrunn 

1.1 Innledning 

På vegne av Våler kommune fremmer KI Våler med dette forslag til områdereguleringsplan for et 

omtrent 2 190 dekar stort område som ligger på Gylderåsen nord-vest i Våler kommune. 

Planområdet er foreslått som fremtidig industri i kommuneplanens arealdel, og er en del av felt 1-

Nd Klypen-Nike i arealstrategien til fylkesplan for Østfold mot 20501.  

Området ligger mellom tettstedet Son og kommunesenteret Kirkebygda, like ved grensen til 

Vestby kommune i vest og Hobøl kommune i nord.  

I henhold til "Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter plan- og bygningsloven" utløser 

planen krav om konsekvensutredning (KU) som følge av den planlagte bebyggelsen- og 

aktivitetenes karakter og størrelse. Det er derfor utarbeidet et planprogram i forkant av 

planarbeidet. Planprogrammet ble vedtatt av kommunen 11.12.2018. I henhold til 

planprogrammet skal det utarbeides KU som legges ved planforslaget.  

Forslagsstiller er Våler kommune, og planforslaget er utarbeidet i et samarbeid mellom Våler 

kommune, KI Våler og Østfold Energi AS, samt COWI AS som er forslagsstillers plankonsulent.  

1.2 Hensikten med planen 

Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for etablering av kraftkrevende industri på 

Gylderåsen. Det tillates næringsbebyggelse for industri og andre tiltak i samsvar med formålet, 

men det tillates ikke etablering av publikumsrettede eller transportkrevende virksomheter som 

forretning, handel eller tjenesteyting. 

Planlagt utvikling forutsetter at det foreligger en relevant reguleringsplan for industriformål som 

legger til rette for slike anlegg før en lokalisering blir vurdert. 

1.3 Arealbehov  

De siste årene er det etablert flere nye anlegg for kraftkrevende industri i Norden. Dette gjelder 

for eksempel storskala datasenter og batterifabrikker. Kraftkrevende industri er en sektor det blir 

viktig å legge til rette for i årene som kommer, da den representerer en fremtidsrettet industri.  

Når vi i fremtiden skal selge mindre olje og gass, må inntekten erstattes med nye 

eksportvirksomheter.  

Kraftkrevende industri leverer sentrale komponenter i en grønn og karbonfri næring. Dette krever 

strømtilgang langt over tradisjonell industri.  

Nord-Europa er attraktivt på grunn av tilgang til billig fornybar energi, kjølig klima og til dels 

store ubebygde areal. Til tross for dette finnes det ikke alt for mange områder som kan benyttes 

til kraftkrevende industri, da det settes krav til både beliggenhet, utforming og tilgangen til 

strøm. For kommunen er det derfor viktig at det i et langsiktig perspektiv sikres tilstrekkelige 

 
1 Fylkesplan for Østfold mot 2050 

https://viken.no/_f/p1/i22334297-190f-4b21-a4f5-a860ab72d49d/fylkesplan-for-ostfold-mot-2050.pdf
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arealer som også oppfyller spesifikke kriterier for å kunne etablere for eksempel storskala 

datasenter, batterifabrikk eller annen fremtidsrettet kraftkrevende industri.  

Kraftkrevende industri innebærer ofte arealkrevende aktiviteter. For å etablere slike 

industriområder kreves større tomter på sammenhengende, tilnærmet flate og lett bebyggelige 

områder. Det er også et kriterium at området skal ligge i umiddelbar nærhet til et sterkt 

kraftforsyningsnett. Videre bør det være tilfredsstillende vei i tilknytning til området, samt at det 

må foreligge høykapasitets datafiberlinjer med god kapasitet fra området og ut av landet. I tillegg 

er det positivt at området ligger i nærhet til internasjonal flyplass og storby.  

Våler kommune vurderer planområdet, det vil si området på Gylderåsen, som svært godt egnet til 

kraftkrevende industri. Området på Gylderåsen har i tidligere undersøkelser pekt seg ut som godt 

egnet til denne type industri av flere grunner:  

› Arealet er stort og gir rom for etablering av plasskrevende virksomhet.  

› Området har god tilgang på kraft og fibertilknytning, og det er blant annet mulig å hente ut 

store mengder kraft fra Tegneby stasjon.  

› Området ligger i nærhet til Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen, henholdsvis 50 og 100 km 

unna.  

Det er sannsynlig at planområdet vil bygges ut trinnvis. 

1.4 Planområdets avgrensning, størrelse og eierforhold  

Planområdet er ca. 2 180 dekar stort og består av flere private eiendommer. Planområdet er i 

hovedsak ubebygd og skogkledt, med unntak av næringsområdet Nike med tilhørende private 

adkomstvei (75 dekar), og avgrenses av Sånerveien i nord og øst, og Moss og Våler næringspark 

samt Fv.120 Hobølveien i sør. I vest grenser planområdet til deler av Mossemarka.  

Planområdet ligger i Våler kommune, mot grensen til Vestby og Moss kommuner i henholdsvis 

vest og sør-vest. Nærmere redegjørelse for eiendommene i planområdet framgår av tabell 1.  

Tabell 1: Eiendomsforhold innenfor planområdet. 

Gnr. Bnr. Størrelse (m²) 

Våler kommune 

21 2 766 daa 

18 1 299 daa 

18 2, 7 159 daa 

15 6 75 daa 

16 1 137 daa 

15 3 187 daa 

16 7 213 daa 

20 1 218 daa 

19 2, 3 132 daa 

Arealstørrelse 

Planområdet totalt 2185,18 daa 
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Figur 1-1: Oversikt over eiendommer innenfor planområdet (COWI, 2022). 
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2 Planprosessen 

2.1 Medvirkningsprosess 

Planarbeidet følger medvirkningsprosesser som er gitt gjennom lov/forskrift og fastsatt 

planprogram. Dette innebærer:  

› Oppstartsmøte med kommunen 

› Kunngjøring og varsling av planoppstart til aktuelle interessenter (offentlige myndigheter, 

foreninger og interessegrupper, naboer, grunneiere mv.).  

› Offentlig høring av forslag til planprogram.  

› Offentlig ettersyn av planforslag.  

› Åpent informasjonsmøte ifm. offentlig ettersyn  

 

Det har vært dialog med grunneiere som er direkte berørt i planarbeidet. I tillegg er det tatt 

særskilt kontakt med Viken fylkeskommune for avklaringer omkring arkeologiske undersøkelser i 

planområdet.  

2.2 Varsel om oppstart 

Igangsetting av det foreliggende planarbeidet ble kunngjort samtidig med offentlig ettersyn av 

planprogrammet den 23.04.2018, i Moss Avis 26.04.2018 og på Våler kommune sine nettsider; 

www.valer-of.kommune.no. Planmaterialet var også tilgjengelig på kommunens servicekontor ved 

Herredshuset. 

Grunneiere og andre rettighetshavere ble varslet ved brev datert 23.04.2018. Andre offentlige og 

private instanser ble varslet via varslingsbrev sendt på mail datert 23.04.2018. Frist for å komme 

med innspill ble satt til 08.06.2018. Det kom inn 13 innspill til varsel om oppstart. 

Høringsinnspillene er oppsummert og kommentert i kapittel 8.  

Opprinnelig varslet planområde for områdereguleringsplan for Gylderåsen gikk noe utenfor 

avgrensningen til det regionale næringsområdet 1-Nd Klypen-Nike som angitt i fylkesplanen for 

Østfold. Dette gjaldt blant annet større arealer med dyrket mark/åkerlandskap og skogsområder 

som også omfattes av hensynssone landskap (H550) i gjeldende kommuneplan. For å unngå 

områder med store verdier knyttet til blant annet kulturminner og landskapskvaliteter, valgte 

forslagsstiller å endre planområdet senere i planprosessen. Nytt varsel om oppstart for utvidet 

planområde ble sendt til offentlige instanser og andre interessenter, samt kunngjort i Moss avis 

den 24.09.2021. Naboer og grunneiere ble varslet ved brev sendt den 22.09.2021. Frist for 

merknader og innspill var 15.oktober 2021.  

  

http://www.valer-of.kommune.no/
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2.3 Planprogram og konsekvensutredning (KU)  

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 

tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. "Forskrift om konsekvensutredninger" skal sørge 

for at hensyn til miljø og samfunn blir ivaretatt ved utarbeidelse av planer og etablering av tiltak. 

Hvilke planer og tiltak som omfattes av forskriften, og som utløser krav om konsekvensutredning, 

framgår av § 6.  

Planforslaget faller inn under forskriftens § 6b jf. Vedlegg 1, punkt 24, "næringsbygg, bygg for 

offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 

15 000m² ". Planforslaget vil føre til at området tilrettelegges for næringsbebyggelse (industri) 

med samlet bruksareal over 15.000 m², og skal dermed konsekvensutredes.  

Planforslag som skal konsekvensutredes krever oftest at det utarbeides forslag til planprogram 

som legges ut på offentlig høring. For dette planforslaget ble forslag til planprogram lagt ut til 

offentlig høring, som nevnt ovenfor. Planprogrammet ble vedtatt 11.12.2018.  

Det fastsatte planprogrammet angir krav til konsekvensutredningens omfang og innhold. 

Konsekvensutredningen omfatter utredningsalternativet slik dette er beskrevet i planprogrammet, 

og redegjør for konsekvenser av planforslaget for de tema som er gitt i planprogrammet. Dette 

innebærer identifisering og beskrivelse av forhold som kan påvirkes av planforslaget, vurderinger 

av eventuelle vesentlige virkninger for miljø og samfunn, samt begrunnelse for de faglige 

vurderingene.  

Utredninger for de ulike temaene er presentert i egne temarapporter og sammenfattet i en 

overordnet KU-rapport (RAP-ARE-003 KU Hoveddokument). Et sammendrag av KU er presentert i 

kapittel 6.1.1. Konsekvenser for andre temaer er beskrevet og vurdert i egne delkapitler i 

hovedrapporten for konsekvensutredningen.  
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3 Planstatus og rammebetingelser 

I det etterfølgende gis en oversikt over hvilke planer og rammebetingelser som gjelder for 

planområdet, og som fastsetter viktige premisser for planarbeidet. I kapittel 7.2 er det gjort en 

vurdering av planforslaget i forhold til disse.  

3.1 Overordnede planer 

3.1.1 Statlige planretningslinjer  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 

utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 

fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling 

av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 

miljøvennlige transportformer (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014).  

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  

Regjeringen legger hvert fjerde år fram Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal 

følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges 

til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. For perioden 2019-2023 har 

regjeringen blant annet følgende forventninger til kommunal planlegging:  

› Kommunene benytter virkemidlene som plan- og bygningsloven har for å effektivisere og 

forenkle planleggingen, samt tilpasser detaljeringsgraden i planer og utredninger til behovet. 

› Kommunene vektlegger arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, inkludert utslipp fra 

arealbruksendringer, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Oppdatert 

kunnskap om forventede klimaendringer og konsekvenser brukes i planleggingen. 

› Kommunene legger vekt på klimatilpasning og samfunnssikkerhet i sin planlegging, og legger 

de høye alternativene fra nasjonale klimaframskrivinger til grunn for arbeidet.  

› Kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområder, 

overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap i planleggingen. 

Samlede virkninger tas hensyn til.  

› Kommunene sikrer viktige jordbruksområder og kulturlandskap gjennom langsiktige 

utbyggingsgrenser. Utbyggingsløsninger som kan redusere nedbygging av dyrka mark 

vurderes i samsvar med det nasjonale jordvernmålet. 

› Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for videre utbygging av et godt 

samferdselsnett i hele landet. 

 

Regjeringen har videre bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være 

det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor 

viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2019). 
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Statsforvalterens forventningsbrev for 2021  

Statsforvalteren i Oslo og Viken har utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2021, hvor 

det settes søkelys på prioriterte kommunale oppgaver som regjeringen har klare forventinger til 

(Statsforvalteren i Oslo og Viken, 2021). For kommunenes arbeid med samfunns- og 

arealplanlegging er bl.a. følgende saksområder vektlagt: 

› Bærekraftig utvikling og klimaendringer: 

FNs bærekraftmål skal være utgangspunktet for å ta tak i vår tids største nasjonale og 

globale utfordringer. Arbeidet for å bidra til reduserte klimagassutslipp skal prioriteres. 

Arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å redusere utslipp fra transportsektoren, fra 

endret arealbruk og for å redusere konsekvensene av klimaendringene. 

› Naturmangfold må ivaretas:  

Kommunene skal bruke eksisterende kunnskap om og ivareta hensynet til naturmangfold i 

sin planlegging. All naturtypekartlegging fremover skal skje etter NiN (Natur i Norge)-

metodikk. Kommunene må bruke Miljødirektoratets instruks når de selv iverksetter og stiller 

krav om naturtypekartlegging.  

› Jordvern og landbrukets øvrige arealinteresser:  

Matjord er en ikke-fornybar ressurs, og kommunene har ansvar for å følge opp nasjonal 

jordvernstrategi. Viken og Oslo har svært gunstig klima og jordsmonn og må derfor ta særlig 

ansvar for å øke bærekraftig matproduksjon. Dyrka og dyrkbar jord har stor betydning for 

nasjonal matforsyning og- beredskap. Nasjonale matproduksjons- og jordvernmål og 

kulturlandskapet må tillegges stor vekt slik at tap av dyrka og dyrkbar jord unngås.  

› Kommunenes arealplanlegging:  

I eget vedlegg til forventningsbrevet står det bl.a. at kommunene må vektlegge at endret 

arealbruk langs vann og vassdrag ikke får negativ påvirkning på vannmiljøet. Hensynet til 

vannkvaliteten skal være tema på alle plannivåer. Det kan være behov for restriksjoner på 

arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer og sjøområder. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  

Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og 

unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering 

av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging  

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen 

bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved 

etablering av nye støykilder, som for eksempel næringsvirksomhet og veianlegg. Retningslinjen 

skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved 

arealplanlegging etter plan- og bygningsloven (Klima- og miljødepartementet, 2021).  

 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging  

Retningslinjen gir anbefalte luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn ved planlegging av 

ny virksomhet eller bebyggelse. Luftforurensning forebygges gjennom langsiktig areal- og 

transportplanlegging, og det er spesielt viktig å vurdere arealbruksformål i overordnede planer og 

i en tidlig fase i reguleringsplaner. Anbefalingene i denne retningslinjen skal legges til grunn av 
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kommuner, regionale myndigheter og berørte statlige ved arealplanlegging etter plan- og 

bygningsloven (Klima- og miljødepartementet, 2012).  

 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og 

tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

 

Miljødirektoratets veileder M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø 

Veilederen angir metoder for å kartlegge klima- og miljøtema, sette verdier og vurdere påvirkning 

og konsekvens på klima og miljø. Metodene skal brukes ved konsekvensutredning av alle planer 

og tiltak. Basert på kartlegging og konsekvensutredninger gir veilederen råd om hvordan disse 

kan brukes til å ta miljøhensyn ved ny eller endret arealbruk (Miljødirektoratet, u.d.).  

3.1.2 Regionale planer 

Regional planstrategi 2020-2024 

Regional planstrategi 2020-2024 beskriver et ønsket fremtidsbilde for Viken i 2030, basert på 5 

langsiktige utviklingsmål (Viken fylkeskommune, 2020). For å nå disse skal innsatsen rettes mot 

6 definerte innsatsområder som til sammen dekker de viktigste aspektene for en bærekraftig 

utvikling, hvorav alle er relevant for denne planen:  

› Livskvalitet, velferd og like muligheter  

› Bærekraftig og rettferdig økonomisk system  

› Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring  

› Redusert klimagassutslipp og energiomlegging  

› Helhetlig by- og stedsutvikling  

› Miljø, økosystem og biologisk mangfold 

 

Regional transportplan for Østfold mot 2050  

Planen er en oppfølging av fylkesplan "Østfold mot 2050", og gir grunnlaget for prioriteringer som 

blir gjort i utarbeidelsen av fireårige handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport. 

Planen angir et samfunnsmål om at "Østfold skal ha et transportsystem som fremmer helse, 

miljø, kultur og verdiskapning. Transportsystemet skal bidra til positiv, regional utvikling med 

attraktive byer og bygder i Østfold". Videre er det i planen satt mål og strategier for ulike 

transportformer, herunder for gående, syklende, kollektivtransport, godstransport, offentlige 

veier mv. (Østfold fylkeskommune, 2018).  

 

Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050  

Fylkesplanen ble vedtatt av fylkestinget 21.06.2018, og er en plan for hele Østfold som trekker 

frem viktige utviklingsmål for regionen. Blant annet er det et mål å bedre folkehelsen samt at det 

er behov for flere arbeidsplasser. En tettere og mer kompakt utvikling, samt satsing på mer 
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klimavennlig transport, skal bidra til mindre forurensende biltrafikk, mindre tap av dyrka mark, 

utvikling av urbane miljøer med nyskapende næringsliv mv.  

Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig 

planlegging og virksomhet i regionen. Fylkesplanen har tre hovedtemaer, bl.a. verdiskaping, der 

det er satt mål om at Østfold skal være attraktivt for mennesker og kapital og tilby et 

velfungerende arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, kompetanse 

og samhandling. Delmålet for næringsutvikling vektlegger at regionen skal ha et internasjonalt 

konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv som kjennetegnes av hardføre og framtidsrettede 

virksomheter. I planens arealstrategi er store deler av planområdet på Gylderåsen avsatt til 

framtidig regionalt næringsområde (Østfold fylkeskommune, 2018).  

 

Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold 2017-2021 

Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon skal legge til rette for en bærekraftig 

og fremtidsrettet næringsutvikling i Østfold, med målsetting om vekst i hele fylket på tvers av 

bransjer og næringer. Planen beskriver, setter mål og strategier for hvordan man skal bidra til å 

øke antall arbeidsplasser og utvikle fremtidens kompetanse for økt verdiskaping i regionen. 

Planen beskriver fem innsatsområder: næringsattraktivitet, bedrifter og nettverk, 

entreprenørskap, FoU og innovasjon samt kompetanse (Østfold fylkeskommune, 2017).  

 

Regional plan for klima og energi 2019-2030  

Regional plan for klima og energi ble vedtatt av fylkesutvalget 28.11.2019. Mål og strategier for å 

møte klimautfordringene fra fylkesplanen for Østfold (2018) ligger til grunn for regional plan for 

klima og energi.  Planen fastsetter fem hovedmål for utviklingen i regionen:  

› Klimagassutslippene i Østfold skal være redusert med 80% innen 2030, sammenlignet med 

2016.  

› Det skal produseres minst like mye energi som det forbrukes innen 2030.  

› All energiproduksjon- og bruk skal være fossilfri eller avfallsbasert innen 2040.  

› Det skal ikke slippes ut mer klimagasser enn det bindes (netto null) innen 2050.  

› Østfold skal redusere forbruk og redusere klimafotavtrykket på varer og tjenester som 

kjøpes innen 200.  

 

Det er også utarbeidet flere delmål. Blant annet har Østfold en nullvisjon for omdisponering av 

karbonbindende arealer som blant annet jordbruksmark og myr. I 2030 skal andelen av 

personreiser med kollektiv være 20 %, mens sykkelandelen skal være 10 %. Innen 2040 er all 

energibruk i næringslivet i Østfold fossilfri eller avfallsbasert (Østfold fylkeskommune, 2019).  

 

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024  

Regional plan for folkehelse i Østfold ble vedtatt av fylkestinget 29.10.2011, og bygger på 

fylkesplanen for Østfold (2018). Hovedmålet i planen er at folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra 

til at forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og for 

samfunnet, og at Østfold skal bli et ledende fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller. Dette 

innebærer at folkehelse skal være et viktig og bærende element i den helhetlige regionale 

utviklingen (Østfold fylkeskommune, 2011).  
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3.1.3 Kommunale planer 

Planstrategi for Våler kommune 2020-2024 

Planstrategien for Våler kommune ble vedtatt av kommunestyret den 12.11.2020, og er et 

verktøy for å prioritere planbehov i planperioden. Planen viser utviklingstrekk i kommunen og 

hvordan disse skal imøtekommes gjennom planarbeid. I tråd med fylkesplanens regionale 

strategier for Mosseregionen pekes det på viktigheten av en strategisk næringsplan for regionen. 

En slik plan vil bidra til FNs mål om anstendig arbeid og økonomisk vekst samt industri, 

innovasjon og infrastruktur (Våler kommune, 2020).  

Kommuneplan for Våler 

Samfunnsdelen 2019-2030 

Våler kommune ønsker å vokse på en bærekraftig og god måte, både miljømessig, økonomisk og 

sosialt. For at flere skal velge Våler som hjemkommune er det viktig med blant annet et 

voksende næringsliv, sentral beliggenhet og tilgang til naturen. Våler kommunes visjon er: "Vi 

dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter".  

Verdiskapning og kompetanse er et av flere hovedområder pekt ut i kommuneplanens 

samfunnsdel, og det er fastsatt som delmål at det skal være godt å bo- og drive næring i Våler. 

Dette innebærer ønske om blant annet å utvikle gode næringsområder i tett samspill med 

næringslivet, legge til rette for at mindre bedrifter kan samlokaliseres for bedre ressursutnyttelse, 

og bidra til synergier gjennom klynger.  

Arealstrategien i samfunnsdelen viser hva innsatsområdene betyr for hvordan arealene brukes. 

Fylkesplanen angir en langsiktig grense rundt utbyggingsområdene, hvor næringsområdet på 

Klypen er angitt som regionalt næringsområde for plasskrevende næringer. En del av 

arealstrategien er at kommunene skal samarbeide om en strategisk næringsplan med 

funksjonsfordeling i tråd med ABC-prinsippet (Våler kommune, 2019). 

Arealdelen 2011-2022 

Kommuneplanens arealdel for Våler kommune ble sist vedtatt 30.06.2011. Planområdet på 

Gylderåsen er hovedsakelig avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). I tillegg er ca. 

78 daa innenfor planområdet avsatt til næringsbebyggelse, utgjort av et eksisterende, regulert 

næringsområde.  

Kommuneplanens arealdel er for øvrig under rullering p.t. april 2022. 
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Figur 3-1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, 

plankartet. Planområdet markert med rød ring. 

Kilde: kommunekart.com (Våler Internett 

(kommunekart.com)).  

3.2 Gjeldende reguleringsplaner  

Nike Batteriet / Nike industriområde  

Reguleringsplan for Nike Batteriet omfatter eiendom gnr./bnr. 15/6 som er regulert til 

industriområde. Planområdet er ca. 75 daa og er disponert til industri og lager (ca. 61 daa) og 

privat vei (ca. 14 daa). I tillegg omfatter planområdet noe offentlig veigrunn (Fv.1026) og noe 

landbruksareal ifm. frisiktsoner. Området har adkomst via Fv.1026 og videre på privat vei. 

 
Figur 3-2: Gjeldende reguleringsplan for Nike 

Batteriet. Kilde: kommunekart.com (Våler Internett 

(kommunekart.com)).  

https://kommunekart.com/klient/valer
https://kommunekart.com/klient/valer
https://kommunekart.com/klient/valer
https://kommunekart.com/klient/valer
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3.2.1 Tilgrensende planer 

Moss og Våler Næringspark  

Planen legger til rette for etablering av industri/lager med eventuell underordnet 

kontorvirksomhet, nærmere bestemt næringstomter for virksomheter innenfor distribusjon og 

logistikk. Planområdet utgjør en utvidelse av tidligere/eksisterende næringsområde som ligger sør 

for planen, reguleringsplan for Våler næringspark vedtatt 18.06.2009 og detaljreguleringsplan for 

felt C og D vedtatt 07.05.2015. Arealet ligger øst for Lødengfjorden, og det er regulert inn 

vegetasjonsskjermer rundt utbyggingsområdet. Planområdene er i all hovedsak regulert til 

industri/lager, vegetasjonsskjerm og veiarealer.  

 

Gylderåsen Næringspark  

Planen omfatter et 32,36 daa stort område regulert til næringspark. Planområdet ligger i 

skogsterreng på Gylderåsen med avkjøring fra Fv.220. Planen legger opp til at området skal leies 

ut til mindre næringsaktører og er utarbeidet på et overordnet nivå for å sikre fleksibilitet. 

Planområdet er hovedsakelig disponert til byggeområde for kontor, industri og næring, og 

offentlig trafikkområde.  

 
Figur 3-3: Eksisterende reguleringsplaner i området. Planområdet vist med svart stiplet strek (COWI, 2022) 
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4 Beskrivelse av planområdet 

4.1 Beliggenhet og avgrensning 

Gylderåsen ligger nord-vest i Våler kommune, tett på nabokommunene Vestby og Moss i vest. 

Fra planområdet er det relativt korte avstander til kommunesenteret Kirkebygda, Våk, Moss 

sentrum og tettstedet Son, henholdsvis 5, 4, 11 og 6 km i luftlinje.  

 
Figur 4-1: Gylderåsen (markert med rødt) ligger nord-vest i Våler kommune (COWI, 2022). 

 

 



 

 

     
 22  OMRÅDEREGULERING GYLDERÅSEN 

 Områderegulering Gylderåsen - Planbeskrivelse 

Planområdet er ca. 2 180 dekar stort og ligger mellom kommunesenteret Kirkebygda i øst og E6 i 

vest. Området foreslås regulert til industriområde med mulighet for etablering av kraftkrevende 

næring som datasenter eller batterifabrikk. Planområdet avgrenses hovedsakelig av Moss og 

Våler næringspark i sør, Sånerveien i nord og øst, og landskaps- og friluftslivsområder i vest.  

 

Figur 4-2: Planområdet ligger på Gylderåsen i Våler. Planens beliggenhet er markert med rød ring. Kilde: 

Google Earth 2.  

4.2 Arealbruk 

Planområdet er i dag hovedsakelig ubebygd og består av skog og noe dyrket mark. Det ligger et 

eksisterende næringsområde, Nike Batteriet, med tilhørende adkomstvei innenfor planområdet.  

Tilgrensende område i sør består av et delvis utbygd næringsområde hvor det er gjort en del 

terrengbearbeiding for å klargjøre tomter til næringsbebyggelse. De ferdigstilte tomtene er tatt i 

bruk av virksomheter innenfor bygg- og anleggsbransjen, og UNIL har etablert et stort 

distribusjonslager for næringsmidler. Store deler av nærliggende område er snauhogd og for en 

stor del sprengt ut og planert.  

Tilstøtende områder i vest, øst og nord består av ubebygde landbruks-, natur- og 

friluftslivsområder. Her er det i hovedsak skog, men også noe dyrka mark. I tillegg ligger det 

spredtbygd bebyggelse langs Sånerveien nord og nord-øst for planområdet.  

 
2 Google Earth 

https://earth.google.com/web/@59.48549538,10.803837,45.47734829a,8433.50513869d,35.00000833y,-0h,60.00148128t,0r
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Figur 4-3: Planområdet består av skog, dyrket mark og snauhogde flater. Foto: KI Våler. 

4.3 Landskap 

Planområdet befinner seg i et landskap med lave, skogdekte åser, og flate jordbruksarealer på 

leiresletter i dalene. Dette er et typiske landformer i landskapsregionen som Våler kommune er 

en del av. Landskapet i og omkring planområdet har et tydelig preg av menneskelig påvirkning, 

med dyrka mark, næringsområder, trafikkanlegg og spredt bebyggelse. Fra nord-vest til sør-øst 

langs planområdet strekker det seg høyspentkabler og –master. Deler av området er snauhogd i 

dag. På nordsiden langs Sånerveien er det etablert små klynger av bebyggelse. 

 
Figur 4-4: Jordbruksområder innenfor planområdet. Foto: KI Våler. 
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Området er hovedsakelig dekket av barskog. Langs ytterkantene, samt et innstikk midt i 

planområdet, er det smale belter med jordbruksarealer. Det finnes også spredte forekomster av 

myr i området. Landskapet preges stedvis av sletteland og lave mellomliggende åser. 

Slettelandet er mosaikkpreget og oppstykket av de lave åsene, som videre skaper større og 

mindre landskapsrom. Landskapets små former utgjør en bølgende topografi. 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Innen planområdet finnes ett automatisk fredet kulturminne – KM 1, et aktivitets og 

bosetningsområde. Videre finnes to nyere tids kulturminner: KM 2 – et kullfremstillingsanlegg og 

KM 3.1 tidligere Våler Batteri (B-området). 

Nord i influensområdet ligger også KM 3.2 - øvrig del av tidligere Våler Batteri, KM 4 - et 

automatisk fredet kulturminne - et bosetningsområde, KM 5 et nyere tids kulturminne, en 

husmannsplassruin og KM 7 småbruket Gylderdammen (dels ruin). I influensområdet mot vest, 

ligger KM 6, to kullfremstillingsanlegg. 

 
Figur 4-5: Registreringskart som viser kulturminner innenfor og i tilknytning til planområdet (COWI, 2022). 

4.5 Naturmangfold og naturverdier 

Det er flere verdifulle naturtyper og leveområder til rødlistearter innenfor planområdet. Ellers er 

også myr/sumpskog registrert siden disse områdene fungerer som leveområder for arter 

tilknyttet våtmark, og bidrar til naturvariasjon i landskapet.  

Området befinner seg i boreonemoral sone. I planområdet er det hovedsakelig produktiv barskog 

som veksler mellom både lav, middels og høy skogbonitet (NIBIO Kilden).  
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Innenfor planområdet finnes Lødengtjernet. Dette er en naturtype (naturbase-id BN00052292) 

registrert som en fiskeløs innsjø (DN-håndbok 13) hvor det både er registrert storsalamander, 

småsalamander og buttsnutefrosk, og som har høy verdi. Det er også registrert andre truede og 

nær truede arter like øst for næringsområdet Nike Batteriet, i et mindre dalsøkk. 

Det er også flere ulike typer gammel furuskog innenfor planområdet. I nordøst er det definert ut 

et delområde med gammel furuskog av betydelig størrelse.  

4.6 Naturressurser 

Planområdet er i hovedsak dekket av produktiv skog med gran og furu og noe dyrket mark. 

Områder med leirholdig jord (marine avsetninger), er for det meste dyrket opp. Fulldyrket jord i 

Våler kommune brukes i hovedsakelig til produksjon av korn og oljevekster (SSB, 2020). Dyrkbar 

mark ligger i forlengelsen av den fulldyrkede marka. Arealene utover de marine avsetningene har 

et tynt lag med løsmasser som gir skog av lav til middels bonitet.  

Utmarksressursene i området er knyttet til storvilt- og småviltjakt. Årlig skytes ca. 100 elg i Våler 

kommune. Minstearealet bak hvert fellingsløyve for elg er 2000 dekar, og 300 dekar for rådyr.   

Planområdet utgjør et areal som tilsier fellingskvote på 1 elg og 3 rådyr. Omfanget av jakt er 

såpass lite at det ikke har økonomisk betydning. Det er ingen fiskevann i planområdet. 

Planområdet har ingen overflatevannressurser. Av andre vannressurser finnes to private 

grunnvannsborehull, begge registrert i NGUs grunnvannsdatabase (NGU, GRANADA, 2020). 

Formålet med brønnene er beskrevet som vannforsyning til "annen industri". Det er ikke 

registrert industrimineralressurser, naturstein eller metaller i planområdet (NGU, 

Mineralressurser, 2020). Det er ikke reindrift eller fiskeri i tilknytning til planområdet. 

 
Figur 4-6: Hvete på fulldyrket mark, Foto: COWI. 
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Figur 4-7: Registeringskart naturressurser innenfor planområdet (COWI, 2022). Nytt kart kommer ila uke 19 

 



 

 

     

OMRÅDEREGULERING GYLDERÅSEN  27  

Områderegulering Gylderåsen - Reguleringsplanbeskrivelse  

4.7 Friluftsliv 

Planområdet består av et større sammenhengende skogområde med åpne områder på 

høydedragene, et lite vann (Lødengtjernet), et mindre område med dyrka mark og et 

eksisterende industri-/næringsområde. Det er flere stier og tråkk innenfor området. Overordnet 

sett, inngår deler av arealet i Mossemarka og nevnes i rapporten "Østfoldlandskap av regional 

betydning" som en del av et større areal, som et eksempel på bymark og tettstedsnære 

turområder3. 

 
Figur 4-8: Stiene går over høydedrag med åpen skog. Her fra en merket sti vest i planområdet, sør for 

Bernstøtten, med bålplass, Foto: COWI. 

 

3 Østfoldlandskap av regional betydning, Fylkesmannen i Østfold 1993 

https://www.nb.no/items/8fee3ba1c2f16e05ddb0a6b723e51419?page=0&searchText=%C3%98stfoldlandskap%20av%20regional%20betydning
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I kommuneplanens arealdel er en mindre del av planområdet underlagt hensynssone landskap4 . 

I vest grenser området mot Vestby og Moss kommune, hvor tilgrensende arealer har samme 

status, formål og hensynssone i de respektive kommuneplanenes arealdel5 6.  

I Vestby kommune inngår området i tillegg i hensynssone friluftsliv i kommuneplanens arealdel, 

mens det i Moss kommune inngår i hensynssone naturmiljø. Stiene i området inngår i et 

interkommunalt stinettverk. 

Våler kommune har utført en egen kartlegging av friluftslivsområder etter metodikken i 

Miljødirektoratets veileder M98 2013 (Karlegging og verdisetting av friluftslivsområder)7. Store 

deler av planområdet er verdsatt som viktig friluftslivsområde. Friluftslivsområdet er, ifølge 

kartleggingen, et stort turområde uten tilrettelegging, og går under navnet "Lødeng-Grav". 

Ifølge kommunens kartlegging og vurdering, er dette et viktig friluftslivsområde som er godt 

egnet, har noe bruk og litt tilrettelegging. Området vurderes å være av høy verdi lokalt og 

regionalt da det inngår som del av større sammenhengende friluftslivsområder.  

I samtaler med Våler kommune, er det blitt lagt vekt på at det er vinterstid bruken er størst. 

Sommerstid er det begrenset bruk av planområdet til friluftslivsformål. Det er andre, mer 

populære friluftslivsområder i kommunen og i nærheten. 

Bruken vinterstid henger sammen med skiløypene gjennom planområdet, spesielt løype 1033 

Vandrås – Grav – Kolsrød. Denne henger sammen med skiløypenettet i Mossemarka8. 

Like vest for planområdet finner man kulturminnet Bernstøtten. Dette er en minnebauta satt opp 

på stedet hvor motstandsmannen Erik Bern ble skutt av tyske soldater under 2. verdenskrig. Det 

blir gjennomført en årlig markering ved Bautaen 8. mai. Atkomsten til stedet skjer fra Grav i vest. 

Områdets sti går forbi minnestøtten, Figur 4-9:. Bernstøtten blir ikke direkte berørt av 

områdereguleringsplanen.  

 

 

4 Kommuneplanens arealdel Våler kommune 2011 – 2020, vedtatt 30.6.2011 (Kommuneplanens arealdel er under rullering). 

5 Kommuneplanens arealdel Vestby kommune 2019 – 2030, vedtatt 18.3.2019 

6 Kommuneplanens arealdel Moss kommune 2021 – 2032, vedtatt 23.2.2021 

7 Våler kommunes kartlegging av områdebruk for friluftsliv. 

8 Vandrås - Grav - Kolsrød | Skiforeningen 

https://d3drm168xorg4j.cloudfront.net/assets/Samfunnsutvikling-og-naering/Kommuneplan_Vaaler18aug11.pdf
https://www.vestby.kommune.no/gjeldende-kommuneplan-2019-2030.559006.no.html
https://www.moss.kommune.no/_f/p1/i8d8471f9-9ff0-4f3c-aedf-69bdf21eede1/plankart-til-kommuneplanens-arealdel-2021-2032.pdf
https://www.valer-of.kommune.no/landbruk-og-miljo/kartlegging-av-friluftsomrader
https://www.skiforeningen.no/utimarka/omrader/mossemarka/loyper/vandras-grav-kolsrod/
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Figur 4-9: Stien mellom Lødeng og Grav går forbi minnestøtten, Foto: COWI. 
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4.8 Grunnforhold  

Planområdet ligger i relativt varierende topografi fra 38 til 95 moh. Av terrengmodell for 

Gylderåsen kan en se at området er preget av lavereliggende sletter mellom omkransende 

høydedrag. Nordvest i planområdet ligger en høyde som er inntil 95 moh.  

Ved undersøkelse av helningsgrader ser en at store deler av planområdet har helning 0-6 grader, 

som kan karakteriseres som tilnærmet flatt. Lokale høydeforskjeller mellom terrengnivåene 

skaper imidlertid smale traseer hvor helning overstiger 12 grader, og karakteriseres derfor som 

bratt.  

Ifølge NGUs løsmassekart er planområdet dominert av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke 

(rosa), tynt humus-/torvdekke (beige), med tynne hav-, fjord- og strandavsetninger (lys blå) og 

tykke hav- og fjordavsetninger (blå) i lavereliggende områder. Det forekommer spredte 

forekomster av torv og myr (brun). 

 
Figur 4-10: Utsnitt hentet fra NGUs kvartærgeologiske kart. Området 

er dominert av bart fjell med tynt løsmassedekke (rosa), med 

forekomst av marine avsetninger (blå) og myr (brun) i lavereliggende 

partier. 
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Marin grense ligger 171 m.o.h., og hele planområdet ligger således under den marine grense. 

Ifølge NGUs kart over mulige marine forkomster er det stedvis svært stor sannsynlighet for marin 

leire. Disse områdene sammenfaller med de tykke dekkene av hav- og fjordavsetninger gitt i 

løsmassekartet. Samtlige myrer har stor sannsynlighet for forekomst av marin leire, og det er 

naturlig å anta at det ligger leire under myrområdene. 

 
Figur 4-11: NGU kart med marin grense, og sannsynlighet for forekomst av marin leire. 

Det er ikke utført grunnundersøkelser på planområdet, og det er ikke påvist forekomst av 

kvikkleire eller andre sensitive avleiringer. Av NVEs temakart for kvikkleire, er det dog påvist 

kvikkleiresoner i omkringliggende områder. Øst for planområdet ved Kåbbel (ca. 1,6 km unna 
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planområdet) er det karakterisert kvikkleire med lav til middels faregrad og risikoklasse 1 til 3. 

Nordøst, ved Voldenga (ca. 0,5 km unna planområdet) er det av Statens Vegvesen gjort funn av 

sensitiv leire i boringer. 

Våler kommune opplyser også om at de har påtruffet sensitive leire ved byggingen av gang- og 

sykkelveg langs Fv. 120, mellom Klypen og Voldenga, sørøst for planområdet. 

Disse forekomstene ligger i lavere terreng enn prosjektområdet på Gylderåsen. Således er 

planområdet ikke direkte påvirket av de påviste kvikkleiresonene.  

Grunnet manglende grunnundersøkelser og forekomst av sensitive leirer i omkringliggende 

områder, kan en ikke utelukke at også leiren i aktuelle deler av planområdet er kvikk. 

 
Figur 4-12: NVE temakart for kvikkleire. Kvikkleiresoner med faregrad angitt av skraverte områder. 

Det er ingen registrerte skredhendelser innenfor planområdet. Nærmeste registrerte hendelser er 

leir- og jordskred ved Kåbbel, alle i relativt bratt terreng mot Hobølelva. Ut fra terrengforhold, 

indikasjoner på berg i dagen og historikk vurderes ikke området som spesielt utsatt for 

skredhendelser, foruten kvikkleireskred som krever videre utredning for et område sørøst i 

planområdet. 

4.9 Barn og unges interesser 

Det må forutsettes at barn og unge ferdes i området, langs eksisterende stinettverk og i 

friluftslivsområder, da deler av planområdet er verdsatt som regionalt «viktig friluftslivsområde» 

(tilsvarende B-verdi i henholdt til Miljødirektoratets metodikk) i Våler kommunes kartlegging av 

friluftslivsområder. Planområdet inngår i sammenhengende friluftslivsområder til 

nabokommunene. 
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Skoler og barnehager ligger omtrent 1,8 km fra planområdet ved Våk.  

Planområdet er ikke tilrettelagt særskilt for fritidsaktiviteter eller lek og opphold for barn og unge 

i området. Imidlertid er det en skiløype gjennom området, som prepareres når forholdene tillater 

det. 

4.10 Trafikk 

Planområdet planlegges i forlengelse av Moss og Våler Næringspark. Den primære atkomstveien 

til planområdet blir via den eksisterende atkomsten til Moss og Våler Næringspark fra Fv.120.  

Trafikkmengdene og andelen av tungtrafikk på veinettet omkring planområdet fremgår av figuren 

under. Fartsgrensen på fylkesveiene er generelt 80 km/t på de største deler av veiene. På enkelte 

delstrekninger er fartsgrensen senket til 70 km/t.  
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Figur 4-13: Trafikkmengder og andelen av tung trafikk omkring planområdet (NVDB). 

Det bygges pt. sammenhengende gang- og sykkelvei fra Kirkebygden til Moss nå. Denne vil 

passere planområdets atkomst. 

Prosjektområdet betjenes i den eksisterende situasjonen alene av kollektivtrafikk på Fv.120. Her 

kjører bussrute 641 mellom Moss og Askim. Ruten har i dag kun ganske få avganger på 

hverdager. Bussen har stoppested ved innkjøringen til Våler Næringspark fra Fv.120, og derfra er 

det kort gangavstand. 

Sonsveien stasjon (tog) ligger ca. 6,5 kilometer nordvest for planområdet via Fv.1026, og er en 

fremtidig reisemulighet for togpendlere hvis det legges til rette for reise til og fra togstasjonen 

med kollektivtransport eller shuttlebuss i rushperiodene. 
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På bakgrunn av registrerte ulykker på Fv.120 og Fv.1026 vurderes veinettet omkring 

planområdet ikke som trafikkulykkesbelastet.  

4.11 Foreliggende analyser/utredninger 

Det er utarbeidet egne fagrapporter/-notater for følgende temaer:  

› Trafikk 

› Landskap 

› Naturmangfold 

› Friluftsliv og nærmiljø 

› Kulturminner og kulturmiljø 

› Klima, energi og miljø 

› Flom 

› Overvann 

› Vann og avløp 

› Geoteknikk 

› Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Disse følger planforslaget som vedlegg og er oppsummert i hovedrapporten for 

konsekvensutredningen (RAP-ARE-003 KU Hoveddokument). Beskrivelsen av dagens situasjon 

ovenfor og konsekvenser av planforslaget i kapittel 7 er hovedsakelig sammendrag fra 

fagrapportene. Det vises til den enkelte fagrapport og konsekvensutredningsrapporten for en 

grundigere beskrivelse av både dagens situasjon, konsekvenser og forslag til skadereduserende 

tiltak. 
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Hensikten med planforslaget  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av kraftkrevende industri innenfor 

planområdet. Planforslaget utarbeides som en områderegulering uten krav til videre planlegging, 

med unntak av ett bestemmelsesområde (#2) hvor det er påkrevd med detaljregulering. Planen 

gir tilstrekkelige føringer for gjennomføring av utbyggingsprosjekter, samt grunnlag for 

byggesaksbehandling og fradeling av eiendom. 

Planen åpner opp for næringsbebyggelse for industri og andre tiltak i samsvar med formålet, men 

tillater ikke etablering av publikumsrettede eller transportkrevende virksomheter som forretning, 

handel eller tjenesteyting.  

5.2 Planlagt arealbruk og reguleringsformål 

 
Figur 5-1: Forslag til plankart (COWI, 2022). 
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Arealformål (pbl. §12-5) 

Planområdet viser følgende fordeling av arealformål:  

› Bebyggelse og anlegg  

Industri            1872,2 daa  (85,7 %) 

› Landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift  

LNFR           312,9 daa  (14,3 %)  

 

 

TOTALT:           2185,2 daa  

 

Bebyggelse og anlegg (pbl. §12-5, nr.1)  

Industri, felt BI: Omfatter arealer avsatt til kraftkrevende industri. Innenfor områdene tillates det 

etablert næringsbebyggelse rettet mot industri. Det tillates ikke etablert publikumsrettet næring 

som forretning, handel og tjenesteyting, eller annen virksomhet som genererer mye trafikk og 

stort parkeringsbehov. 

Landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift (pbl. §12-5, nr.5)  

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag, felt o_L1-3: Omfatter skogs- og naturområder underlagt 

hensynssoner for natur og miljø som sikrer viktige eller verdifulle/viktige naturtyper-/områder og 

naturmangfold. I tillegg omfattes jordbruksarealer som skal sikres i planen, samt 

vegetasjonsbuffer mot omgivelsene i sør/sør-vest.  

Hensynssoner (pbl. §12-6) 

Hensynssone - landskap, H550: Omfatter sone med særlige hensyn/ekstra stor verdi knyttet til 

landskap, videreført fra kommuneplan for Våler kommune, totalt 198,4 daa.  

Hensynssone - bevaring naturmiljø, H560_1-2: Omfatter områder med svært viktig (A-verdi) og 

viktig (B-verdi) naturtype, totalt 127,8 daa.  

Båndleggingssone - båndlegging etter lov om kulturminner, H730: Omfatter automatisk fredet 

kulturminne (steinalderboplass, ID 283851) og en omkringliggende 5 meter bred sikringssone, 

1,1 daa.  

Faresone - høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler), H370_1-2: Omfatter byggeforbudsbelte 

langs eksisterende og fremtidig høyspentanlegg, totalt 200,3 daa.  

Bestemmelsesområder (pbl. §12-7) 

Retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak, #1: Omfatter arealer til eksisterende 

skogsområde som skal bevares og etableres som vegetasjonsskjerm, totalt 14,4 daa.  

Krav om detaljregulering, #2: Omfatter arealer hvor det er registrert forekomst med marine 

avsetninger, og der områdestabilitet må avklares før byggetiltak, totalt 74,8 daa.  
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5.3 Grad av utnytting 

I planforslaget er grad av utnytting på inntil % BYA = 60 % tillatt.  

Parkeringsplasser, internveier og øvrig manøvreringsareal inngår ikke i beregningsgrunnlaget. 

5.4 Tidsperspektiv på utviklingen av planområdet 

Norge har mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Som følge av dette er vi allerede i en 

endringsprosess hvor vi omstiller oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor 

naturens tålegrenser og hvor arbeidsplasser og verdiskapningen økes med mindre samlet 

miljøpåvirkning og lavere klimautslipp. Dette innebærer en omstilling for alle samfunnsområder 

og aktører, også for industri hvor effektivisering og utvikling av teknologi og produkter for en 

grønn omstilling er viktige bidrag til det grønne skiftet.  

Områdereguleringsplanene for Gylderåsen er en langsiktig plan hvor det tilrettelegges for en 

attraktiv og sentral lokasjon for industriforetak, med nødvendig infrastruktur til kraftkrevende 

aktører. Det er forventet at tilgang til kraft fra strømnettet er på plass i 2025. Dette gir en unik 

mulighet til å huse ny næring og mange arbeidsplasser i området med fornybar kraft. Deretter er 

det sannsynlig med en utbygging av området i etapper, noe som medfører at området trolig ikke 

er fullt utbygd før tidligst om 10-15 år, nærmere år 2040.  

5.5 Arbeidsplasser og trafikk 

Det er et mål i "Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050" å øke antall arbeidsplasser i regionen 

mer enn befolkningsveksten (Østfold fylkeskommune, 2018)9. Utbygging av planområdet på 

Gylderåsen kan potensielt tilrettelegge for mange, attraktive og langsiktige arbeidsplasser. Dette 

både gjennom direkte sysselsetting og som følge av positive ringvirkninger for regionen.  

Det er usikkerhet knyttet til temaet trafikk og behovet for parkering innenfor planområdet, da 

man foreløpig ikke vet hvilket konkret industritiltak som vil etableres innenfor planområdet. 

Innenfor paraplyen kraftkrevende industri finnes det både arbeidsplassintensive bedrifter med 

stort transport/parkeringsbehov, og bedrifter med få arbeidsplasser og lite transportbehov.  

For eksempel er det i produksjonsrettet industri mange arbeidsplasser og transport av gods til og 

fra, mens datalagringshaller har færre arbeidsplasser og et lite transportbehov. 

Det er det ønskelig å tilrettelegge for en robust og fleksibel plan for å tiltrekke seg aktuelle 

virksomheter, og man har derfor tatt høyde for en makssituasjon når det gjelder potensielle 

arbeidsplasser.  

Det tillates etablert maksimalt 1300 parkeringsplasser innenfor planområdet totalt. Planen  sikrer 

at nødvendig parkering kan etableres, samtidig som den maksimale begrensningen motvirker 

overdimensjonert parkering. En tenkt utbygging kan for eksempel se slik ut: 150 000 m² industri 

+ 5000 m² kontor = ca. 300+100 p-plasser.  Krav til parkeringsplasser skal oppfylles innenfor 

byggegrensen for byggeområde for industri. Det kan etableres inntil: 

 
9 Fylkesplan for Østfold mot 2050 

https://viken.no/_f/p1/i22334297-190f-4b21-a4f5-a860ab72d49d/fylkesplan-for-ostfold-mot-2050.pdf
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› 1 parkeringsplasser per 50m2 BRA kontor/administrasjon. 

› 0,2 parkeringsplass per 100m2 BRA bygningsmasse for øvrige industrifunksjoner. 

 

I realiteten vil behovet for parkeringsplasser trolig være mindre, men planen åpner for dette 

maksalternativet, som dermed også er lagt til grunn i trafikkanalysen for planforslaget.  

I tillegg er det satt minimumskrav til sykkelparkering i planen, som sikrer følgende:  

› Minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser per 200 m² BRA.  

5.6 Bebyggelsens plassering, høyder og utforming 

5.6.1 Plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor formålsgrensene for industri (BI). Byggegrensen ligger i 

formålsgrensen. Byggeområder/byggegrenser er vist på figurene 5-2 og 5-3. Bebyggelsens 

nøyaktige plassering er foreløpig ikke kjent da det ikke foreligger konkrete planer for dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2 Byggehøyder 

Maksimalt tillatt byggehøyde er 25 meter målt fra gjennomsnittlig, planert terrengnivå. 

Innenfor felt BI tillates det oppført bebyggelse med maksimal bygningshøyde inntil 25 meter målt 

fra gjennomsnittlig terrengnivå.  

I henhold til reguleringsbestemmelsene kan det tillates bygningsvolumer som er nødvendige for 

produksjonen, tekniske installasjoner og heistårn inntil 5 meter over tillatt maksimal 

bygningshøyde for maksimalt 10% av totalt tillatt BYA. 

Figur 5-3: Foreslåtte byggegrenser vist med 

rød stiplet strek (COWI, 2022). 
Figur 5-2: Foreslått byggbart areal vist med 

rød skravur (COWI, 2022). 



 

 

     
 40  OMRÅDEREGULERING GYLDERÅSEN 

 Områderegulering Gylderåsen - Planbeskrivelse 

Det kan unntaksvis, der det er nødvendig for drift og produksjon eller lignende, tillates 

overskridelser av maksimal byggehøyde med mer enn 5 meter. Det må i slike tilfeller gjøres 

særskilt rede for form og funksjon.  

5.6.3 Utforming 

Følgende føringer for utforming av ny bebyggelse er foreslått i reguleringsbestemmelsene: 

› Anlegg og bebyggelse innenfor området skal gis en god estetisk utforming og være godt 

tilpasset landskapet. Utomhusanlegget bør få en tilpasset og grønn utforming, som kan være 

med å dempe negative visuelle virkninger av store tiltak. 

5.7 Hensynssoner  

Planforslaget omfatter i alt 4 ulike typer hensynssoner:  

1. Faresone - Høyspenningsanlegg     (H370)  

2. Hensynssone - Hensyn landskap    (H550)  

3. Hensynssone - Bevaring naturmiljø    (H560)  

4. Båndleggingssone etter lov om kulturminner  (H730)  

 

 
Figur 5-4: Oversikt over ulike hensynssoner som inngår i planforslaget (COWI, 2022). 
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5.7.1 Faresone – Høyspenningsanlegg (H370_1-2)  

Det er regulert to faresoner for høyspenningsanlegg innenfor planområdet. Faresonene følger 

eksisterende og planlagte høyspenningsledninger (Figur 5-5). Det er ikke tillatt å etablere 

midlertidige eller permanente bygg eller konstruksjoner innenfor områdene.  

› H370_1 har en bredde på totalt 136 meter, og omfatter eksisterende ledninger fra Statnett, 

samt planlagte ledninger for Elvia og KI Våler (Figur 5-6), med nødvendig 

byggeforbudsbelte. Sistnevnte etableres for å gi tilgang til kraft innenfor planområdet. Det 

kan tillates etablering av parkering og internveier etter nærmere avtale med ledningseier.  

› H370_2 har en bredde på 16 meter og omfatter eksisterende kraftlinjer fra NVE. Dette er en 

22 kV høyspent luftlinje som går inn til området på Gylderåsen.  

 

5.7.2 Hensynssone – Hensyn landskap (H550)  

Hensynssonen som også er fastsatt i kommuneplanen for Våler omfatter sør-vestre deler av 

planområdet, og er utarbeidet spesielt mot utbygging. Sonen skal ivareta miljø-, landskaps- og 

estetiske hensyn. Landskapet innenfor området er kilde til rekreasjon og nedslagsfelt for regional 

drikkevannskilde. Det er også knyttet til opplevelseskvaliteter, karakteristiske landskapstrekk og 

biologisk mangfold. Innenfor området tillates det ikke tiltak etter Plan- og bygningsloven §21-1. 

Det tillates tiltak for nødvendig drift og skjøtsel.  

Figur 5-6: Oversikt over eksisterende og planlagte 

kraftledninger innenfor H370_1. Ny linje for KI Våler 

er vist med lilla streker, planlagt linje for Elvia er vist 

med grønne streker, mens eksisterende linjer for 

Statnett er vist med oransje (COWI, 2022). 

Figur 5-5: Oversikt over eksisterende kraftledninger 

innenfor planområdet, vist med en mulig utbygging 

(COWI, 2022). 
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I kommuneplan for Våler er sonen avsatt rundt Vansjø og Våler Næringspark, med sikte på å 

bevare opplevelseskvaliteter, karakteristiske landskapstrekk, biologisk mangfold og 

sammenhengende leveområder for dyreliv (Våler kommune, 2011). I henhold til kommuneplanen 

gjelder følgende for hensynssonen:   

› Nye tekniske inngrep bør unngås; inngrep som endrer terreng- eller vegetasjonstype i 

området bør også unngås.  

› Det kan tilrettelegges for enkelt friluftsliv.  

› Land- og vannarealene skal ivaretas og skjøttes på en måte som ivaretar områdets 

landskapsverdi, vegetasjon og dyre- og fugleliv.  

› Kulturlandskapspreget skal opprettholdes. Landskapsanalysen for Vansjø bør legges til grunn 

for skjøtsel av viktige områder. De kartlagte naturtyper bør gi føringer for bruk av 

områdene. Det bør ikke tillates tilrettelegging for utvidet bruk før området er nærmere 

kartlagt og verdier sikret. 

5.7.3 Hensynssone – Bevaring naturmiljø (H560_1-2)  

Hensynssonen omfatter to lokaliteter av svært viktige og viktige naturtyper som skal bevares, 

nærmere bestemt Lødengtjernet (stor verdi) sør-vest i planområdet og åpen jordvannsmyr 

(svært stor verdi) øst for eksisterende næringsområde innenfor planområdet.  

› Lødengtjernet er en fiskeløs innsjø med A-verdi etter DN-håndbok 13, som også er 

leveområdet til en rekke hensynskrevende arter, blant annet storsalamander (nær truet).  

› Den åpne jordvannsmyra er en sterkt truet naturtype med svært høy kvalitet og med 

forekomst av rødlistearter. 

Innenfor hensynssonene tillates det ikke tiltak etter Plan- og bygningsloven §20-1. Det tillates 

tiltak for nødvendig drift og skjøtsel. Det er også satt krav til dokumentasjon av at tiltak ikke 

drenerer eller endrer de hydrologiske forholdene for naturverdiene som omfattes av 

hensynssonene (H560_1-2).   

Reguleringsbestemmelsene definerer et krav om at det skal dokumenteres at man ikke drenerer 

eller endrer de hydrologiske forholdene for naturverdiene som omfattes av hensynssonene 

H560_1 og H560_2. Arbeidet skal utføres av hydrolog. 

5.7.4 Båndleggingssone etter lov om kulturminner (H730) 

Båndleggingssonen omfatter automatisk fredet kulturminne, nærmere bestemt en 

steinalderboplass (ID 283851), med en omkringliggende sikringssone på 5 meter fra 

kulturminnets ytterkant.  

Innenfor området gjelder kulturminnelovens bestemmelser, herunder forbud mot tiltak som er 

egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte 

utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner, eller fremkalle fare for at dette kan skje. 

Terrenginngrep er ikke tillatt innenfor området. 
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5.8 Bestemmelsesområder  

Planforslaget omfatter i alt 2 ulike bestemmelsesområder:  

1. Retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak (#1) 

2. Krav om detaljregulering       (#2) 

 

 

Figur 5-7: Oversikt over bestemmelsesområder innenfor 

planområdet. Område med retningslinjer for særlige 

drifts- og skjøtselstiltak (#1) er markert med blå skravur. 

Område med krav om detaljregulering (#2) er markert 

med oransje skravur (COWI, 2022). 

5.8.1 Retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak (#1) 

Bestemmelsesområdet omfatter en 30 meter bred sone avsatt til LNFR-areal langs plangrensen i 

sør-vest, totalt ca. 14 daa. Området er også omfattet av hensynssone landskap (H550). 

Vegetasjonsskjermen skal sikre en buffer mellom næringsområdet og omkringliggende områder 

mot sør og vest, samt bevaring av eksisterende vegetasjon som reduserer innsikten/visuelle 

virkninger til næringsområdet.  

I reguleringsbestemmelsene settes det krav om at eksisterende vegetasjon skal ivaretas som 

vegetasjonsskjerm ut mot omgivelsene. Vegetasjonsskjerm opprettes, og eksisterende terreng og 

vegetasjon bevares for å sikre visuell skjerming av industriområdet, og for å begrense 

nærmiljøulemper i form av støy, støv, lukt og lignende. Ved tilplanting skal stedegne planter 

brukes. Snauhogst tillates ikke. Det tillates tiltak som er nødvendige for normal skjøtsel og drift. 

1 

2 
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5.8.2 Krav om detaljregulering (#2) 

Bestemmelsesområdet omfatter et ca. 75 daa stort område øst i planområdet hvor 

detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 12-3 må foreligge før det tillates byggetiltak. 

Bestemmelsesområdet skal sikre at områdestabilitet avklares som en del av planprosessen.  

5.9 El-kraft/energibehov  

Per i dag er for lite om de fremtidige tiltakene innenfor planområdet kjent til at man har kunnet 

vurdere hvordan eventuell overskuddsvarme kan brukes. Planforslaget legger imidlertid ingen 

begrensninger på dette, og man står i fremtiden fritt til å utrede og gjennomføre løsninger for 

gjenbruk av eventuell overskuddsvarme. 

Siden områdereguleringen ikke legger til rette for ett bestemt tiltak, er det ikke tatt høyde for at 

man trenger kjøling ut over hva som er vanlig innenfor planområdet. Videre er det ikke vurdert 

hvor eventuell nødaggregater kan plasseres og hvilken dimensjon disse bør ha. Dette må gjøres 

ved detaljprosjektering av tiltak. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om teknisk plan knyttet til byggetiltak. 

5.10 Parkering og tilknytning til veiinfrastruktur  

Hovedadkomst til planområdet skal etableres fra sør, via eksisterende næringsområde Moss og 

Våler næringspark. Eksisterende atkomst fra nord opprettholdes, men skal kun benyttes som 

beredskapsatkomst ved utbygging av planområdet. . Interne kjøreveier og fortau i tilknytning til 

bebyggelse og andre tiltak tillates etablert fritt innenfor byggeområde for industri (BI).  

I henhold til reguleringsbestemmelsene tillates parkering etablert innenfor byggegrensen og 

arealformålet for industri (BI). Utforming av parkeringsplasser vil avklares i 

utomhusplan/rammesøknad for tiltak.  

5.11 Geoteknikk 

Det er registrert forekomst med mulig sensitiv leire sør-øst i planområdet. Området er dekket 

med bestemmelsesområde #2 med krav om videre planlegging. 

Leirforekomsten er karakterisert som aktsomhetsområde i den innledende geotekniske 

vurderingen, noe som innebærer at det må gjennomføres nærmere utredning av området. 

Områdestabiliteten iht. NVE (Kvikkleireutredning) skal utredes i reguleringsplanfasen før 

detaljprosjekt iverksettes.  

I henhold til reguleringsbestemmelsene stilles det krav om at geoteknisk undersøkelse skal 

gjennomføres som en del av planprosessen. Dette innebærer at det må gjennomføres 

grunnundersøkelser og vurderinger av områdestabilitet for aktuell ny bebyggelse og/eller 

tekniske tiltak. Omfanget av disse undersøkelsene må vurderes av geotekniker. Det skal også 

utarbeides geoteknisk detaljprosjektering før bygging. 

Ved en eventuell påvisning av sensitiv leire må det utføres områdestabilitetsvurdering iht. NVEs 

regelverk. Det må prosjekteres tiltak for fundamentering, og vurdere lokalstabilitet. Ved 
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utnyttelse av områder med leire og/eller humusholdige masser skal setninger vurderes. Dersom 

sensitive avleiringer påvises, må også rystelser fra anleggsarbeid og sprengning i nærheten 

vurderes og kontrolleres. 

5.12 Miljøoppfølging  

Reguleringsbestemmelsene sikrer at miljøoppfølgingsplan (MOP) skal utarbeides før det gis 

rammetillatelse til tiltak innenfor planområdet. Denne skal blant annet redegjøre for hvordan 

gjeldende krav og retningslinjer kan overholdes, og ivaretar at nødvendige søknader etter 

relevante regelverk vurderes ved byggesøknader samt at tillatelser foreligger før det gis 

brukstillatelse. Det er foreløpig vurdert at følgende temaer, blant andre, er aktuelle: 

› utslipp til vann og grunn 

› luftforurensning 

› støy 

› klimagassutslipp 

› lysforurensning  

› kartlegging og håndtering av fremmede arter 

› kulturminner 

› vurdering av muligheter for bruk av restvarme 

› kartlegging av forurenset grunn  

› påvirkning på økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomster, og muligheten til å oppnå 

fastsatte miljømål i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 

5.13 Renovasjon 

I reguleringsbestemmelsene sikres det redegjørelse for plassering av oppsamlingsfasiliteter for 

avfall som en del av utomhusplan som skal utarbeides før det gis rammetillatelse for ny 

bebyggelse.  

5.14 Universell utforming  

I forslag til reguleringsbestemmelser stilles det krav om at all bebyggelse og tilhørende utearealer 

innenfor planområdet som hovedregel skal utformes etter prinsippene om universell utforming, i 

samsvar med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og gjeldende byggteknisk forskrift. 

5.15 Kulturminner  

Det er gjennomført arkeologisk registrering av planområdet i regi av Viken fylkeskommune. 

Foreløpig redegjørelse fra registreringsarbeidet per epost foreslå 26.11.2021. Fylkeskommunen 

konkluderte med at registrert steinalderboplass skal bevares med en omkringliggende 

hensynssone. Plankart og bestemmelser ivaretar dette, jf. kapittel 6.2 og 6.7.4. 

Videre er det også knyttet krav om ivaretakelse av automatisk fredete og nyere tids kulturminner 

gjennom reguleringsbestemmelsene, både i anleggsperioden og i permanent situasjon. 
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6 Konsekvenser av planforslaget 

6.1 Redegjørelse for konsekvenser av planforslaget 

Planprogrammet lister opp følgende utredningsbehov i tilknytning til områdereguleringsplanen: 

› Naturmangfold 

› Landskapsbilde 

› Naturressurser 

› Kulturminner/-miljø 

› Friluftsliv og nærmiljø 

› Trafikk 

› Klima, energi og miljø 

› Barn og unges oppvekstvilkår 

› Folkehelse 

› Nasjonale, regionale og lokale virkninger (næringsutvikling) 

 

I tillegg skal det gjennom planforslaget gjøres rede for følgende temaer: 

 

› Geotekniske forhold 

› Massehåndtering 

› Teknisk infrastruktur 

› Overvannshåndtering 

› Flom (naturgitte forhold) 

› Universell utforming 

 

Det er utarbeidet egne fagnotateter i forbindelse med temaene: Naturmangfold, Landskapsbilde, 

Kulturminner og kulturmiljø, Friluftsliv og nærmiljø, Trafikk, Klima, energi og miljø, Nasjonale, 

regionale og lokale virkninger, Geotekniske forhold, Overvannshåndtering og Flom. Notatene 

følger planen og hoveddokumentet for konsekvensutredningen (RAP-ARE-003 KU 

Hoveddokument) som vedlegg. 

 

De øvrige temaene ovenfor, som ikke er gjenstand for egne notater, er belyst gjennom 

beskrivelser og vurderinger i hoveddokumentet for konsekvensutredningen . 
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6.1.1 Sammendrag av konsekvensutredning 

Konsekvensene er sammenfattet og vurdert samlet i henhold til en 7-delt skala: 

+++ = Stor positiv konsekvens 

++ = Middels positiv konsekvens 

+ = Liten positiv konsekvens 

0 = Ingen eller ubetydelig konsekvens 

- = Liten negativ konsekvens 

-- = Middels negativ konsekvens 

--- = Stor negativ konsekvens 

Referanse/sammenligningsgrunnlaget for konsekvensutredningene er 0-alternativet, som derfor 

får verdien "0" for samtlige av utredningstemaene. 

Der hvor det i de tematiske utredningene ikke er tatt utgangspunkt i Statens vegvesen håndbok 

V712 "Konsekvensanalyser" for konsekvensvurderingen, er det gjort en skjønnsmessig vurdering 

og plassering i den ovennevnte skalaen. 

Tabell 2 Sammenstilling av konsekvenser. Konsekvensvurdering spenner fra stor negativ (---) til stor positiv 

(+++). 0-alternativet gir per definisjon ingen konsekvens. 

Tema Konsekvens Kommentar 

0-alt. Alt. 1 

Naturmiljø og naturmangfold 0 --- 

Stor 

negativ 

Åtte delområder med noe/middels 

verdi blir 100% nedbygget, og 

dermed ødelagt. Konsekvensen 

vurderes samlet sett til stor negativ. 

 

Landskapsbilde 0 -- 

Middels 

negativ 

Planområdet deles i to delområder, 

hvor delområde 1 har middels verdi 

og delområde 2 har noe verdi. 

Viktige og uberørte 

landskapsområder med regional 

betydning påvirkes av tiltaket. 

Konsekvensen vurderes samlet sett 

til middels negativ konsekvens.  

Naturressurser 0 0 

Ubetydelig 

Ingen av delområdene med verdi for 

naturressurser blir påvirket. 

Konsekvensen vurderes samlet sett 

til ubetydelig.  

Kulturminner/-miljø 0 - 

Liten 

negativ 

Det er kun tidligere Våler Batteri (B-

området, KM3.1) og et 

kullfremstillingsanlegg (KM2) som 

berøres direkte av en utbygging 

innenfor planområdet. 

Kulturminnene har henholdsvis 

middels og noe verdi. Forringelse 

gjør at temaet kulturminner samlet 

sett vurderes til liten negativ 

konsekvens. 
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Friluftsliv og nærmiljø 0 - 

Liten 

negativ 

Planområdet deles i to delområder, 

hvor delområde 1 har middels verdi 

og delområde 2 har noe verdi. 

Begge delområdene påvirkes.  

Samlet sett vurderes påvirkningen 

til liten negativ konsekvens. 

Trafikk 0 - 

Liten 

negativ 

Som følge av trafikkøkning, og 

påvirkning av allerede dårlige veier, 

samt kapasitet i kryss og veinett, er 

det gitt verdien liten negativ 

konsekvens for temaet trafikk som 

helhet. 

 

Det presiseres imidlertid at det er 

usikkerhet knyttet til hvor stor 

trafikkøkning utbyggingen av 

planområdet vil medføre. Dette er 

avhengig av typen kraftkrevende 

industri som etablerer seg. Videre 

vil utviklingen av planområdet 

antagelig skje etappevis og over 

lengre tid. Dette kan antas å bety at 

trafikken gradvis vil øke i et 10-

20års perspektiv. 

Klima, energi og miljø 0 0 Temaene som dekkes av 

fagområdet har i denne omgang 

ikke fått konkrete verdier. 

Konsekvensene er i stor grad 

avhengige av konkrete tiltak som 

skal gjennomføres i planområdet, og 

hvordan skadereduserende tiltak 

innarbeides i 

utbyggingsprosjektene. 

Barn og unges oppvekstsvilkår 0 - 

Liten 

negativ 

Tap av friluftslivområder gjør at 

gjennomføring av reguleringsplanen 

vurderes å ha verdien liten negativ 

konsekvens for temaet. . 

Folkehelse 0 - 

Liten 

negativ 

Tap av friluftslivområder gjør at 

gjennomføring av reguleringsplanen 

vurderes å ha verdien liten negativ 

konsekvens for temaet. 

Nasjonale, regionale og lokale 

virkninger 

0 +/+++ 

Liten 

positiv / 

stor 

positiv 

Konsekvensen er avhengig av 

omfang og type industri for de 

lokale og regionale virkningene. 

Nasjonalt er det konkurranse 

mellom ulike lokaliteter, og derfor 

mindre betydning. Etablering av ny, 

grønn industri er imidlertid positivt 

også for Norge sett under ett. 
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Det er derfor ikke satt én verdi for 

konsekvens, annet enn at den er 

positiv. 

Overvann 0 - / 0 

Liten 

negativ / 

ubetydelig 

Tiltak innenfor planområdet som 

medfører tette flater har negative 

konsekvenser for temaet overvann. 

Ved gjennomføring av 

skaderedusrende tiltak kan man 

imidlertid søke å minimere 

konsekvensene. 

En gjennomføring av 

reguleringsplanen har derfor fra 

liten negativ til ubetydelige 

konsekvenser for temaet overvann, 

avhengig hvordan dette løses i 

utbyggingsprosjekter. 

Flom 0 - / 0 

Liten 

negativ / 

ubetydelig 

Tiltak innenfor planområdet vil 

kunne påvirke dreneringen og 

flomavrenningen i området. En 

endring i terrengoverflaten vil kunne 

medføre en endring i 

dreneringsveiene med påfølgende 

endringer i vannmengder nedstrøms 

i vassdragene. Med 

skadereduserende tiltak vil negative 

konsekvenser i stor grad kunne 

unngås. 

En gjennomføring av 

reguleringsplanen har derfor fra 

liten negativ til ubetydelige 

konsekvenser for temaet flom, 

avhengig av skadereduserende 

tiltak. 

Universell utforming 0 + 

Liten 

positiv 

Området er ikke universelt utformet 

i dag. For byggeområder gjelder et 

krav om universell utforming i 

tilknytning til nye byggetiltak 

innenfor planområdet. 

En gjennomføring av 

reguleringsplanen har derfor noe 

positiv konsekvens for temaet 

universell utforming.  

Konsekvensutredningen er oppsummert i den ovenstående tabellen.  

Planforslaget vurderes å være i samsvar med overordnede planer og føringer. Foreslått arealbruk 

og utnyttelse legger til rette for industriell utvikling og flere nye arbeidsplasser i regionen. 

Planforslaget forventes å gi positive konsekvenser for økonomisk og samfunnsmessig utvikling 
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lokalt og regionalt, og har fått verdien noe til stor positiv for temaet Nasjonale, regionale og 

lokale virkninger (næringsutvikling). 

Den positive samfunnsnytten må veies opp mot de negative konsekvensene av planforslaget. 

Transformasjonen av et hovedsakelig ubebygd skogsområde til bebyggelsesformål vil gi negative 

virkninger for natur, landskap, friluftsliv, kulturmiljø og trafikk.  

Planforslaget som er utarbeidet legger til rette for kraftkrevende industri innenfor planområdet. 

Det reguleres imidlertid ikke for et konkret utbyggingstiltak, og man har derfor måttet vurdere 

hva som er hensiktsmessig å utrede nå, og hva planen skal stille krav om at skal gjøres senere. 

Reguleringsbestemmelsene sikrer at forhold det ikke har vært tilstrekkelig grunnlag for å vurdere 

som del av denne områdereguleringsplanen skal vurderes når det foreligger et konkret 

utbyggingsprosjekt. Dette inkluderer utarbeidelse av en miljøoppfølgningsplan for sentrale 

temaer. 

Planforslaget er konsekvensutredet, og det er foreslått og innarbeidet skadereduserende tiltak i 

planforslaget. 

6.2 Forholdet til gjeldende overordnede retningslinjer og 
planer 

Overordnede 

retningslinjer og 

planer 

 

Statlige planretningslinjer 

Statlige 

planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- 

og transportplanlegging 

Økt transportbehov til og fra nytt næringsområde, samt ingen 

konkrete planer for tilrettelegging for kollektivtransport, strider mot 

retningslinjene. Planen legger derimot til rette for ønsket 

verdiskaping og næringsutvikling i Våler kommune, og det er gang- 

og sykkelvei under opparbeidelse forbi planområdet (på strekningen 

Kirkebygden – Moss).  

Planforslaget vurderes å være delvis i tråd med Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. 

Nasjonale forventninger 

til regional og kommunal 

planlegging 

Planens detaljeringsgrad og utredninger er tilpasset behovet, og er 

basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Regionalt planforum er 

benyttet som samordningsarena. Planen er videre i tråd med flere av 

FNs bærekraftmål, blant annet om å bygge solid infrastruktur, 

fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til 

innovasjon, samt å fremme varig, inkluderende og bærekraftig 

økonomisk vekst og sysselsetting. Dette bidrar til gode 

rammebetingelser for et mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv 

i regionen, samt vekst i lokal næringsaktivitet og arbeidsplasser.  
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Det legges til rette for økt transportbehov ifm. drift av 

næringsområdet, noe som strider mot de nasjonale forventningene. 

Planen er derimot i tråd med forventningene på flere punkter; 

planen sikrer at det gjennomføres overvannsberegninger for 

fremtidige nedbørsmengder, ROS-analyse er utarbeidet hvor det ikke 

er avdekket risikoforhold som ikke kan håndteres tilfredsstillende i 

videre planlegging. Konsekvenser for naturmangfold, 

friluftslivsområder, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap 

er utredet og hensyntatt ved utarbeidelse av planforslaget, blant 

annet gjennom båndleggings- og hensynssoner. Forholdet til 

jordbruksressurser er utredet i egen temarapport. Planforslaget 

vurderes på bakgrunn av dette å tilfredsstille de nasjonale 

forventningene til regional og kommunal planlegging. 

Rikspolitiske 

retningslinjer for å styrke 

barn og unges interesser 

i planleggingen 

Det er ikke foreslått spesielle tiltak for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen da dette ikke er vurdert som relevant i 

denne saken. 

Retningslinje for 

behandling av støy i 

arealplanlegging 

Det er gjort innledende støyvurderinger i forbindelse med 

planforslaget. Nærmere utredning av støyforhold sikres i 

reguleringsbestemmelsene.  

Retningslinje for 

behandling av luftkvalitet 

i arealplanlegging 

Det er gjort innledende vurderinger av luftkvalitet i forbindelse med 

planforslaget. Nærmere vurdering av luftkvalitet sikres gjennom 

miljøoppfølgingsplan.  

Statlige 

planretningslinjer for 

klima- og 

energiplanlegging og 

klimatilpasning 

Energiforsyning til planområdet er foreløpig ikke utredet eller avklart 

i planen. I bestemmelsene sikres det at lokal fordrøyning av 

overvann skal legges til grunn som prinsipp. Varme skal søkes 

gjenbrukt i området.  

Regionale planer 

Regional planstrategi 

2020-2024 

Planen er i tråd med langsiktige utviklingsmål i regional planstrategi, 

og bidrar til å gjøre Vikensamfunnet til en konkurransedyktig og 

mangfoldig næringsregion med flere attraktive arbeidsplasser.  

Regional transportplan 

for Østfold mot 2050 

Det legges ikke til rette for spesielle tiltak på transportsystemet 

hverken for kjøretøy, kollektivtrafikk eller myke trafikanter ifm. 

områdereguleringen. Det er gjennomført en trafikkanalyse som 

belyser virkningene som en utbygging av området vil ha på veinettet 

og trafikkandelen. Overordnet bidrar tiltaket til transport ifm. 

aktiviteter som antas å skape en positiv, regional utvikling med 

attraktive bygder i området.  
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Fylkesplan for Østfold - 

Østfold mot 2050 

Planforslaget innebærer at Gylderåsen utvikles til næringsvirksomhet 

i tråd med føringene i fylkesplanen. Planforslaget vurderes på 

bakgrunn av dette å være i samsvar med Fylkesplan for Østfold.  

Regional plan for 

næringsutvikling, 

forskning og innovasjon i 

Østfold 2017-2021 

Reguleringsplanen tilrettelegger for økt antall arbeidsplasser, en 

bærekraftig og sterk utvikling i næringslivet, som igjen bidrar til at 

regionen blir i stand til å bidra til verdiskapningen og oppnår 

konkurransekraft. Planen vurderes på bakgrunn av dette å være i 

tråd med regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon.  

Regional plan for klima 

og energi 2019-2030 

Det foreligger per tid ikke konkrete planer for utbygging av 

planområdet. Planen åpner derimot for produksjon av bærekraftig og 

fornybar energi. Videre ivaretas jordbruksmark og myrområder i 

planområdet. Overordnet vurderes planen å være i tråd med 

regional plan for klima og energi.  

Regional plan for 

folkehelse i Østfold 2012-

2015/2024 

Områdereguleringen bygger opp under det langsiktige hovedmålet 

for utviklingen i Østfold om at regionen skal være attraktiv for 

mennesker og kapital ved å tilrettelegge for et større og bærekraftig 

arbeidsmarked/næringsliv. Tiltaket strider mot den regionale planen 

ved å forringe natur- og kulturlandskap, selv om viktige forbindelser 

og tilgjengelighet ivaretas.  

Kommunale planer 

Kommuneplan for Våler Kommuneplan for Våler er under rullering p.t. april 2022. Området 

på Gylderåsen er hovedsakelig regulert til LNFR-areal, med unntak 

av eksisterende næringsområder. Regulering til industri strider 

dermed imot kommuneplanens formålsangivelse for området på 

Gylderåsen i gjeldende plan (før rullering/revisjon). Planområdet er 

imidlertid markert som mulig fremtidig industri. Hovedparten av 

kommuneplanens hensynssone for landskap (H550) er videreført i 

reguleringsplanforslaget, og i bestemmelsen knyttet til denne 

hensynssonen er det satt forbud mot tiltak etter pbl. §20.1.   
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7 Innkomne innspill ifm. varsel om oppstart, høring 

av planprogram og varsel om utvidet planområde 

7.1 Innkomne innspill ifm. varsel om oppstart og høring av 
planprogram 

7.1.1 Opplisting av innkomne høringsuttalelser 

 

1 Fylkesmannen i Østfold         06.06.2018 

2 Østfold fylkeskommune        04.06.2018 

3 Østfold fylkeskommune, kulturminneseksjonen   07.06.2018 

4 Statens vegvesen          29.05.2018 

5 Vestby kommune           04.06.2018 

6 Movar             22.06.2018 

7 Direktoratet for mineralforvaltning      25.05.2018 

8 DNT             09.05.2018 

9 Forum for natur og friluftsliv, Østfold      15.06.2018 

10 Hafslund Nett           05.06.2018 

11 NVE             05.06.2018 

12 Ragnhild Huse og Stein Peder Hatlelid     31.05.2018 

13 Bjørn H. Sørensen          22.05.2018 

 

Vi gjør oppmerksomme på at det ved høring av planprogrammet var mest aktuelt med 

datasenter/datalagringshaller innenfor planområdet, og at både innspill og kommentarer derfor 

bærer preg av dette. Innholdet i planforslaget avviker generelt litt fra det som ble lagt til grunn i 

planprogrammet når det gjelder typen tiltak. Det er derfor også gjort noen skjønnsmessige 

avveininger underveis som gjelder nivået på fagutredninger, og hva som bør gjennomføres når 

det foreligger konkrete utbyggingsforslag. 
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7.1.2 Sammendrag av høringsuttalelsene med forslagsstillers 

kommentarer 

MERKNAD KOMMENTAR 

Fylkesmannen i Østfold 

Området som varsles er svært stort og er 

uten forankring i kommuneplanens arealdel. 

Det må redegjøres for hvordan dette slår ut 

med tanke på føringer i fylkesplanen og 

tilhørende arealregnskap. 

Tas til etterretning. Arealet har vært avmerket 

som et muligregionalt, framtidig 

næringsområde i kommuneplanen siden 2007. 

I ny fylkesplan er området avmerket som 

mulig framtidig lokalisering av stort 

datasenter. 

Mener at områdereguleringen må sikre at det 

ikke åpnes for annen næringsvirksomhet. 

Vurdering av eventuell annen bruk må skje 

gjennom ordinær arealplanlegging, 

eksempelvis som parallell prosess for 

byggesak og detaljregulering, for å spare tid 

Det åpnes kun for kraftkrevende industri 

innenfor planområdet. 

Det må redegjøres for forventet antall 

arbeidsplasser og besøkende til et datasenter. 

Trafikkvurderinger omfattes av 

konsekvensutredningen. 

Av hensyn til klimagassutslipp og naturtyper 

bør myrområdene innenfor den varslede 

avgrensningen bevares. 

Tas til etterretning. Alle naturtyper vil bli 

kartlagt i konsekvensutredninga. 

Deler av det foreslåtte området er innenfor 

«Østfoldlandskap av regional betydning» 

(1993) og Turkart Østfold viser også noen 

stier i området. Det bør redegjøres for 

hvordan friluftsinteresser blir påvirket og 

ivaretatt 

Tema friluftsliv vil omfattes av 

konsekvensutredninga. 

Fylkesmannen mener å registrere at det 

legges opp til en «konkurranse» mellom 

Sarpsborg og Våler om å få vedtatt en plan så 

fort som mulig. Det påpekes at 

hastverksarbeid med planarbeidet kan ende 

opp med dårlige løsninger og at det kan 

risikeres innsigelser. Fylkesmannen mener at 

det kan være gevinster å hente dersom 

kommunene samarbeider. 

Kommunene ser at lagspill, både internt og 

eksternt, med private aktører og offentlige 

myndigheter gir bedre forutsetninger for å 

lykkes i arbeidet med å skape flere 

arbeidsplasser i fylket. 

Metoder som tenkes benyttet for å skaffe 

nødvendig kunnskap må beskrives. 

Tas til etterretning. Planprogrammet 

oppdateres. 
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MERKNAD KOMMENTAR 

Det henvises til vegvesenets håndbok V712 

som grunnlag for konsekvensutredningen. 

Tas til etterretning. Metodikken som er 

beskrevet i håndbok V712 vil benyttes som 

grunnlag for KU. 

Mener det bør utredes flere alternativ enn 0- 

alternativet. 

Innspillet tas ikke til følge. Det utarbeides 

konsekvensutredning kun for ett alternativ 

utover 0-alternativet.  

Mener Mulighetsrikets prosess der 22 

alternativer var vurdert må inn i utredningen. 

Tas til etterretning. 

Deler av området ligger innenfor nedbørsfeltet 

til Morsavassdraget. RPR for vernede 

vassdrag bør derfor innarbeides som føring 

for planarbeidet. 

Tas til etterretning. 

Utredningstema: 6.2 Naturmiljø og 

naturmangfold. Anbefaler at det stilles krav 

om bruk av DNhåndbok 13 om kartlegging av 

naturtyper. Det bør særlig fokuseres på «arter 

av stor forvaltningsinteresse» og «fremmede 

skadelige arter.» Myrer må undersøkes 

særskilt. as til etterretning. 

Tas til etterretning. 

6.3 Landskapsbilde. Det bør utarbeides 

visualiseringer både fra luftperspektiv og fra 

bestemte punkter på bakkenivå. Vålervarden 

foreslås. 

Tas til etterretning.  

6.4 Naturressurser. Dersom det planlegges å 

fjerne myrområder bør dette utredes mht. 

endringer i fordrøyningseffekten 

Tas til etterretning. 

6.6 Friluftsliv og nærmiljø. Anbefaler av 

Miljødirektoratets veileder «Kartlegging og 

verdsetting av friluftsområder» benyttes. 

Tas til etterretning. 

6.7 Trafikk. Det må redegjøres for antall 

arbeidsplasser og besøkende. Konsekvenser 

for nasjonale klima- og transportmål må 

gjøres rede for. 

Tas til etterretning. KU vil redegjøre for 

trafikale konsekvenser. 

6.8 Klima, energi og miljøkonsekvenser. 

Dersom myrer fjernes eller vannstanden i 

dem reduseres, må det redegjøres for antatt 

klimagassutslipp.  

Begge innspill tas til etterretning 
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MERKNAD KOMMENTAR 

Støy 

Støyvurderinger må gjøres i samsvar med 

T1442. 

Følgende statlige planretningslinjer/- 

bestemmelser ser ut til å være relevante 

føringer for planarbeidet: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal og transportplanlegging (2014.) 

• Statlig planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging i kommunene (2009.)  

Rikspolitiske retningslinjer for vernede 

vassdrag (1994.) 

Tas til etterretning. 

Det listes opp flere generelle temaer som er 

viktige for planarbeidet og vises til rundskriv 

og veiledere 

Tas til orientering. 

Østfold fylkeskommune 

Viser til at området i fylkesplanen er avsatt til 

regionalt næringsområde som åpner for 

etablering av stort datasenter. En betingelse 

for utvikling av området er at infrastruktur 

utbedres. Det er viktig at anlegg som 

etableres er arealeffektive og gir minst mulig 

skade på omgivelsene. 

Arbeid med infrastruktur står sentralt i 

planarbeidet og øvrig arbeid i kommunen. 

Merknader til planprogrammet:  

Følgende temaer bør også tas med i 

konsekvensutredningen:  

• Vurdering av bruk av overskuddsvarme fra 

anlegget. 

• Vurdering av mulighet for solenergianlegg. 

Tas til orientering. Per tid vet man for lite om 

de fremtidige tiltakene innenfor planområdet 

til å kunne vurdere hvordan eventuell 

overskuddsvarme kan brukes. Planforslaget 

legger imidlertid ingen begrensninger på 

dette, og man står senere fritt til å utrede 

løsninger for gjenbruk av eventuell 

overskuddsvarme. 

Landskapshensyn og massehåndtering: 

Planen må sette rammer for utforming av 

framtidig bebyggelse for å minimere virkning 

av bebyggelse. Ved offentlig ettersyn må det 

medfølge illustrasjoner som viser nær- og 

Tas til orientering. Markedet for datasenter 

har spesifikke krav og forventninger til 

tomten og kommunen vil strekke seg langt for 

å imøtekomme disse kravene/ 

forventningene. Kommunen vil likevel sette 
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MERKNAD KOMMENTAR 

fjernvirkning ved maks utnyttelse av planen. 

Intensjonen bør være at ny bebyggelse 

tilpasses landskapet, ikke omvendt. 

hensyn til landskap og fjernvirkning av anlegg 

høyt i planarbeidet. Her vil også 3D-

illustrasjoner benyttes for å illustrere en mulig 

utforming av tiltaket i landskapet. 

Det bør utarbeides snitt med nåværende og 

framtidig terreng. Det anbefales at det lages 

kotekart som viser tilpasning til tilgrensende 

terreng og at kotehøyder på opparbeidet 

terreng framgår av planens juridiske 

dokumenter. 

Tas til etterretning.  

Planarbeidet må være i tråd med fylkets 

«Midlertidige retningslinjer for deponering av 

masser.» 

Tas til etterretning. 

Trafikk: Sikkerhet for barn og unge må 

vurderes spesielt. 

Tas til etterretning. 

Parkeringsdekningen bør holdes lav og 

tilpasset normal drift. Det bør legges til rette 

for universelt utformede parkeringsplasser, 

samt plasser for el- bil. Det bør legges til rette 

for overdekt sykkelparkering. 

Tas til etterretning. 

Generelle temaer: Det vises til følgende 

generelle temaer som må hensyntas i 

planarbeidet:  

• Risiko- og sårbarhetsanalyse  

• Støy  

• Luftkvalitet  

• Universell utforming  

• Grunnforhold  

• Planframstilling 

Tas til etterretning. Alle temaene er 

hensyntatt i planprogrammet. 

Østfold fylkeskommune, kulturminneseksjonen 

Det varsles at det er behov for å avklare 

forholdet til ikke tidligere kjente fredete 

kulturminner ved å gjennomføre en 

arkeologisk registrering. Ber om å bli 

kontaktet i god tid før planen sendes til 

offentlig ettersyn 

Tas til etterretning. 

Våler batteri er omtalt i Forsvarets 

landsverneplan. I videre planarbeid er det 

Tas til etterretning. 
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MERKNAD KOMMENTAR 

viktig å registrere disse kulturminnene i 

forhold til regional og lokal verneverdi. 

Utredningen må utføres og oversendes 

fylkeskonservatoren i god tid før 1.- gangs 

behandling av planen. 

Statens vegvesen 

Merknader til planprogrammet: 

Siden planforslaget er delvis i strid med 

overordna plan, må 0- alternativet være 

realistisk og valgbart. 

Tas til etterretning. 

Anbefaler at formuleringen «…og annen 

virksomhet det er naturlig at plasseres der» 

omformuleres til å presisere at det ikke åpnes 

for annen næringsvirksomhet. Det må utredes 

hvordan det kan sikres at det ved regulering 

av området til datasenter ikke åpnes for 

annen næring. 

Intensjonen med arbeidet er å legge til rette 

for kraftkrevende industri, ikke annen 

næringsvirksomhet. 

Det vises til statlige planretningslinjer og at 

det er vanskelig å forsvare plasseringen av 

datasenter i et område som ikke bygger opp 

under tettstedsutvikling og som ikke har 

kollektivdekning. Det vises likevel forståelse 

for at et anlegg av denne typen kan være 

vanskelig å plassere nær byområder uten at 

det går ut over andre hensyn. 

Tas til orientering. Det vises også til disse 

aktørenes krav til lokalisering av anlegg. 

Det vises til nullvekstmålet, men at 

planområdet ikke omfattes av nullvekstmålet 

for Nedre Glomma. Anbefaler at tiltak for 

kollektivreisende og syklende blir vurdert. Det 

bør utredes om det er mulig å få et betydelig 

antall ansatte til å bruke kollektiv og sykkel 

og hvilke virkemidler som kan benyttes for å 

fremme dette. 

Tas delvis til etterretning. Kollektivtilbudet i 

Våler er en problemstilling som ikke kan løses 

i en reguleringsplan, men det blir synliggjort. 

I arbeidet med planen vil det legges til rette 

for syklende. 

Avstander, avkjørsler, graving i- og kryssing 

av vei må avklares med Statens vegvesen 

etter søknad. Fylkesveg 220 har bruksklasse 

10 med max totallast på 50 tonn. Dersom 

dette ikke er mulig å overholde, må det søkes 

Tas til etterretning. 
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MERKNAD KOMMENTAR 

dispensasjon og eventuelt gjøre avbøtende 

tiltak. 

Byggeplan for avkjørsler må sendes Statens 

vegvesen for godkjenning. 

Tas til etterretning. 

Siktsoner må reguleres inn i alle kryss og 

avkjørsler. Der disse havner utenfor 

veiformål, må det legges inn hensynssone. 

Tas til etterretning. 

Det må gjennomføres trafikkanalyse med 

beskrivelse av forventet trafikkmengde både 

for anleggs- og driftsperioden. Analysen må 

legges til grunn for dimensjonering av 

veiinfrastruktur. 

Tas til etterretning. Temaet inngår i 

planprogrammet. 

Mener det er for tidlig i arbeidet å si at 

hovedatkomst bør vurderes fra Granittveien. 

Hovedatkomst fra Akershus via E6, Fv. 151 og 

Fv.220 bør også vurderes. 

Tas delvis til etterretning. Hovedatkomst kan 

bli en naturlig følge av endelig avgrensning 

for planområdet. 

Det bør tas inn en planbestemmelse som 

stiller krav til maksimumsantall 

biloppstillingsplasser. 

Planbestemmelsene vil si noe om 

parkeringsdekning i området. 

Det bes om begrunnelse av hvordan 

fastsettelsen av antall parkeringsplasser kan 

bidra til å nå nasjonale mål om økt bruk av 

sykkel, gange og kollektivtransport. 

Å anlegge og drive virksomhet i Våler kan 

vanskelig gjøres uten å generere biltrafikk. 

Kommunen samarbeider gjerne med Statens 

vegvesen og andre aktører for å øke 

tilgjengeligheten for gående og syklende ved 

å bygge flere gang- og sykkelveier. 

Det oppfordres til å avsette et stort antall 

parkeringsplasser for lading av el-bil. 

Tas til etterretning. 

For å unngå mye intern trafikk, oppfordres 

det til å samle parkering på ett område. 

Tas til etterretning. 

Det må legges til rette for ansatte som 

ankommer med andre transportmidler enn bil. 

Det anbefales rekkefølgekrav om at interne 

gang- og sykkelveier skal være opparbeidet 

før anlegget settes i drift. 

Tas til orientering. 
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MERKNAD KOMMENTAR 

Intern trafikk må planlegges slik at risiko for 

ulykker mellom kjøretøy og myke trafikanter 

minimeres. 

Tas til etterretning. 

Det bør settes minimumskrav til antall 

sykkelparkeringsplasser. Disse plassene bør 

være overdekket og eventuelt i oppvarmet 

lokale. Det bør samtidig opparbeides 

ladepunkter for el-sykler. 

Tas til etterretning. 

Planbestemmelsene bør stille krav om dusj- 

og garderobemuligheter for ansatte. 

Tas til etterretning. 

Planbeskrivelsen må synliggjøre hvordan 

området skal betjenes med kollektivtransport. 

Stoppesteder, avgangsfrekvenser og 

gangforbindelser bør omfattes her. 

Tas til etterretning. 

Universell utforming skal ligge til grunn for 

planarbeidet og sikres i plankart og 

bestemmelser. Alle anlegg for gående og 

syklende skal ha universell utforming. 

Tas til etterretning. 

Det forutsettes at retningslinjer for støy (T-

1442) og luftkvalitet (T-1520) legges til 

grunn. 

Tas til etterretning. 

Vestby kommune 

Påpeker at Ruten Sånerveien via Vestby 

kommer opp som raskeste alternativ når man 

kommer på E6 nordfra. Ber derfor om at det i 

KU må inkluderes en grundig analyse av 

aktivitet og trafikk under bygging og etter 

ferdigstillelse. Det må belyses hvordan 

trafikken blant annet gjennom Vestby 

sentrum vil påvirkes. Analysen må inkludere: 

• Antall arbeidsplasser i anleggs- og 

driftsperioden.  

• Hvor mye trafikk som forventes gjennom 

Vestby i anleggs- og driftsperioden.  

• Dagens ÅDT og forventet vekst på bakgrunn 

av vedtatte planer samt konsekvenser av 

utkast til ny kommuneplan.  

• For rundkjøringene langs Osloveien/ kryss 

E6 i Vestby sentrum må det blant annet 

Trafikk er et av KU-temaene og alle disse 

punktene vil bli sett på i den forbindelse. 

Datasenter genererer mindre trafikk enn 

annen tradisjonell industriaktivitet, men 

trafikken i anleggsperioden vil være tilnærmet 

lik. Trafikken både i anleggsperioden og under 

daglig drift vil bli analysert og utredet i 

forbindelse med planarbeidet. 
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MERKNAD KOMMENTAR 

foretas kapasitetsberegning, forsinkelser, 

kølengder og fare for tilbakeblokkering på E6.  

• Vurdere om kvaliteten på Vålerveien 

tilfredsstiller den trafikkøkningen datasenteret 

vil generere gjennom Vestby. 

• Hvordan trafikkøkningen påvirker 

boligbebyggelsen langs Osloveien, og hvilke 

tiltak som må utredes som følge av dette.  

• Konsekvenser for trafikksikkerhet. 

Det er ønskelig med en utredning av hvilken 

mengde masse det vil bli behov for å kjøre til/ 

fra planområdet. Det er ønskelig at 

overskuddsmasser håndteres lokalt i Våler 

Tas til etterretning. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus må legges til grunn for arbeidet, da 

en lokalisering av datasenter i Våler vil 

generere personbiltransport. 

Tas til etterretning. 

Området tilgrensende planområdet i Vestby er 

definert som svært viktig friluftslivsområde. 

Fjernvirkningen av tiltaket må vurderes opp 

mot dette. 

Tas til etterretning. 

Det må utredes om forsyning av strøm fra 

Tegneby vil medføre endret arealbruk i Vestby 

kommune 

Tas til etterretning. 

Movar 

Brannvesenet forutsetter at krav til 

tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskap er ivaretatt. 

Tas til etterretning. 

Det må sørges for tilstrekkelig vannforsyning 

for brannvesenets behov for slokkevann. 

Tas til etterretning. 

Innsatstid for brannvesenet må hensyntas. Tas til etterretning. 

Det må prosjekteres for brannvesenets 

dimensjoneringskriterier for atkomstvei og 

oppstillingsplass for brannvesenets biler. 

Tas til etterretning. 

Det må i planleggingen hensyntas at MIB ikke 

til enhver tid har nødvendige ressurser for å 

Tas til etterretning. 
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MERKNAD KOMMENTAR 

kunne gi aksept til å benytte brannvesenets 

stigemateriell som sekundær rømningsvei. 

Direktoratet for mineralforvaltning 

Positiv til at det foreslås å utrede 

massebalanse i prosjektet. 

Temaet blir belyst i planarbeidet. 

DNT 

Ber om at konsekvensutredninga særlig 

hensyntar natur, miljø og friluftsliv. 

Temaene vil omfattes av 

konsekvensutredninga. 

Mener generelt at et datasenter i dette 

området vil være malplassert og at området 

inngår i et sammenhengende 

friluftslivsområde i Mossemarka. Regionen 

trenger industri, men også uberørt natur og 

friluftslivsområder. 

Tema friluftsliv vil omfattes av 

konsekvensutredninga. Arealet har vært 

avmerket som et regionalt, framtidig 

næringsområde i kommuneplanen siden 

2007. 

Er uenig i at foreløpig utbygging av Våler 

Næringspark tilpasser seg landskapet. 

Bygningene som nevnes er satt opp i tråd 

med vedtatt reguleringsplan. 

Planprogrammets 6.5 sier at det «ikke er 

registrerte kulturminner eller kulturmiljø 

innenfor planområdet.» Er uenig i dette. Sier 

at kommunen ikke har gjennomført 

systematisk registrering av sine kulturminner. 

Bernstøtta og en gravrøys nevnes særskilt. 

Planprogrammet nevner særskilt de to 

minnene som etterspørres. Temaet 

kulturminner vil omfattes av 

konsekvensutredninga 

Planprogrammets 6.6 sier at det «er ikke 

spesielt tilrettelagt for friluftsaktiviteter i 

varslingsområdet.» Mener at dette er feil og 

anser marka og uberørt natur er en viktig 

kvalitet. Videre går det merkede løyper og 

stier gjennom området som benyttes hele 

året. Området benyttes også til sopp- og 

bærhøsting 

Konsekvensutredninga vil redegjøre for 

dagens bruk av området og vurdere 

konsekvenser for friluftsliv. Det vil vurderes å 

etablere nye stiforbindelser, dersom slike blir 

brutt eller der det er naturlig. 

Forum for natur og friluftsliv Østfold 

Antar at området kan være svært viktig eller 

viktig som friluftsområde og anbefaler at 

kommunen prioriterer arbeidet «Kartlegging 

og verdisetting av friluftsområder» som en del 

av konsekvensutredningen. 

Arbeidet med kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder er i gang. Resultatet vil bli 

hensyntatt i planarbeidet. 
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MERKNAD KOMMENTAR 

Det bør gjøres en ny kartlegging av 

naturmangfoldet og se på området som en 

helhet, også på tvers av kommunegrenser. 

Bortfall av areal er den største trusselen for 

biologisk mangfold og endring i arealbruk kan 

få store konsekvenser for arters leveområder 

Det vil gjøres vurderinger knyttet til 

naturmangfoldlovens §§ 8-12 

Større sammenhengende natur- og 

friluftsområder er viktige for friluftsaktiviteter 

og viktige områder for fugl og dyr. Det må 

kartlegges om det er viktige trekkorridorer 

som er avgjørende for elgbestanden nord og 

sør for området. Organisasjoner tilslutta FNF 

bidrar gjerne med lokalkunnskap. 

Denne vurderingen vil være en del av KU 

under naturverdier. 

Haslund Nett 

Informerer om at det planlegges ny 

regionalnettlinje samt transformatorstasjon i 

området nært planområdet. 

Tas til etterretning. 

Opplyser om at trasébredde vil øke ved 

etablering av nye kraftlinjer og minner om 

byggeforbudsbeltet. Traséen med 

byggeforbudsbelte må registreres som 

hensynsone fareområde, kode 370 i planen. 

Tas til etterretning. 

Planforslaget må ta hensyn til eksisterende og 

planlagte anlegg. 

Tas til etterretning. 

Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som 

medfører redusert høyde opp til 

luftledningsanlegg. 

Tas til etterretning. 

Ber om at følgende blir tatt inn som 

bestemmelse til planen: 

«Detaljreguleringsplaner skal redegjøre for 

behov og lokalisering av nettstasjoner.» 

Arealet som avsettes i planen til frittliggende 

nettstasjon må være rundt 35 kvm og det 

angis nødvendig avstand til bygninger og 

infrastruktur. 

Tas til etterretning. 

NVE 
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MERKNAD KOMMENTAR 

Faren for flom, erosjon og skredfare må 

utredes. Hensyn til klimaendringer skal også 

vurderes. 

Tas til etterretning. 

Planen må ta hensyn til anlegg som har 

konsesjon etter energi- og 

vassdragslovgivningen. 

Tas til etterretning. 

Ragnhild Huse og Stein Peder Hatlelid 

Understreker at de ikke ble kalt inn til det 

første møtet mellom kommunen og 

grunneierne innenfor området. 

Feilen er beklaget og rettet opp i. 

Ber om at planavgrensningen justeres og at 

den ikke inkluderer eiendommen GBNR 

16/18. 

Tas til etterretning. 

Etterspør veien videre mht. atkomst og 

veistandard/ -kapasitet på Sånerveien. 

Dette gjøres i trafikkutredningen i 

konsekvensutredningen. 

Ber om helhetlig og framoverlent tenkning 

vedrørende infrastruktur og foreslår 

akseltrykksreduksjon på Sånerveien og 

bomstasjon på kommunegrensa til Vestby. 

Innspillene tas med i det videre arbeidet. 

Bjørn H. Sørensen 

Feil kart vist i møte 18.04. Dette er rettet i dokumenter og på 

hjemmesider. Kommunen har hatt dialog med 

berørt grunneier 

Tidligere signaler om mulig utbygging i 

området har hatt lengre tidshorisont. Ønsker 

ikke å gå bort fra sine eksisterende planer for 

eiendommen. Ønsker ikke selge sitt areal. 

Innspillet tas til orientering. Endelig 

avgrensning av planen vil gjøres ut fra faglige 

vurderinger om hva som er beste plassering 

samt dialog med grunneiere. Dette gjøres i 

planprosessen. 

Påpeker svært dårlig veistandard på Fv. 220, 

Sånerveien. Komplett (bedre) infrastruktur 

må på plass før området belastes ytterligere. 

Trafikkforhold vil bli vurdert i 

konsekvensutredninga. 
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7.2 Innkomne innspill ifm. varsel om utvidet planområde 
2021  

7.2.1 Opplisting av innkomne merknader 

1 Viken fylkeskommune       23.09.2021 / 13.10.2021 

2 Statens vegvesen           28.09.2021 

3 Norges vassdrags- og energidirektorat      13.10.2021 

4 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap    27.09.2021 

5 Mosseregionen interkommunale brann og redning    13.10.2021 

6 Direktoratet for mineralforvaltning       08.10.2021 

7 Statsforvalteren i Oslo og Viken        01.10.2021 

8 Elvia AS            18.10.2021  

9 Naturvernforbundet          25.10.2021 

7.2.2 Sammendrag av høringsuttalelsene med forslagsstillers 

kommentarer 

MERKNAD KOMMENTAR 

VIKEN FYLKESKOMMUNE 

Viken fylkeskommune har sendt to separate 

innspill; ett for arkeologiske kulturminner/ 

automatisk fredete kulturminner (23.09.2021) og 

ett for hensyn vannmiljø (13.10.2021). 

 

Arkeologiske kulturminner: Det er ikke kjent 

automatisk fredete kulturminner innenfor 

utvidelsen av planområdet i dag, men det 

vurderes at det likevel er potensiale for funn. Det 

stilles dermed krav til gjennomføring av 

arkeologisk registrering.  

Den arkeologiske registreringen vil primært 

gjennomføres med overflatesøk og prøvestikking, 

og sammenfattes i en rapport. Alle automatisk 

fredete kulturminner vil bli målt inn av 

fylkeskommunen. Gjøres det omfattende funn, 

bør disse ivaretas gjennom hensynssone og 

bestemmelser i planen. Ønsker tiltakshaver å 

utnytte arealet hvor det er gjort funn, må det 

søkes dispensasjon fra kulturminneloven. Dersom 

planen godkjennes, skjer det normalt under 

forutsetning av at det foretas arkeologisk 

utgravning før planen gjennomføres. Noen typer 

funn kan frigis under registreringen.  

Det er gjennomført arkeologisk registrering 

og automatisk fredete kulturminner er 

ivaretatt i plankart og 

reguleringsbestemmelsene. 
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Arkeologiske registreringer krever at det er snø- 

og frostfritt, og utføres ikke om vinteren. 

Kostnadsoverslag må vurderes av tiltakshaver og 

evt. aksepteres. Avklaringer av arealet som 

utgjøres av deler av det søndre bygget i det 

utvidete området gjennomføres først av hensyn 

til videre progresjon i saken. 

Hensyn vannmiljø: Reguleringsplanen og planlagt 

aktivitet vil kunne berøre vannmiljøet i området. 

Det må konsekvensutredes hvordan reguleringen 

og planlagt aktivitet vil påvirke økologisk og 

kjemisk tilstand i vannforekomstene, og om det 

kan påvirke muligheten til å oppnå de fastsatte 

miljømålene i Regional plan for vannforvaltning i 

vannregion Glomma 2016-2021.  

Vannmiljø er vurdert som en del av 

konsekvensutredningen. 

STATENS VEGVESEN (SVV) 

Statens vegvesen ga innspill til varsel om 

oppstart og planprogram i brev av 29.05.2018, 

og gjør oppmerksom på at deres merknader som 

veiadministrasjon gjaldt fylkesveier. Det er nå 

Viken fylkeskommune som har ansvaret for 

fylkesveiene.  

SVV har tidligere bedt om at tiltakshaver 

gjennomfører en trafikkanalyse. Det minnes om 

at det er kapasitetsutfordringer i Patterødkrysset 

mellom riksveg 19, fylkesveg 120 og E6, samt 

riksveg 19 gjennom Moss. SVV arbeider med å 

bedre kapasiteten i Patterødkrysset gjennom 

mindre omfattende tiltak. Det anbefales at det i 

arbeidet med trafikkanalyse tas utgangspunkt i 

de analysene som tidligere er gjort for krysset.  

Riksveg 19 i Moss er gitt prioritet i Nasjonal 

transportplan (2022-2027), for planlegging av ny 

riksveg 19 mellom E6 og Moss ferjekai.  

Det vises ellers til innspill gitt ved planoppstart.  

Det er mottatt eget innspill fra Viken 

fylkeskommune, som blant annet omfatter 

veisystem og trafikkforhold.  

Det er utarbeidet trafikkanalyse. 

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

NVE deltok i regionalt planforum 21. september 

2021. Det vises til Viken fylkeskommunes referat 

fra møtet, innspill fra NVE, samt NVEs 

forventninger til aktører som ønsker å knytte seg 

Forhold knyttet til vannressurser utredes i 

konsekvensutredninger for overvann og 

klima, energi og miljø. Det vises ellers til 

kommentar til merknad fra Viken 

fylkeskommunen vedr. hensyn til 
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til kraftnettet for etablering av kraftkrevende 

næringer.  

For full oversikt over hvordan NVEs tema kan 

hensyntas i planen anbefales det å bruke NVEs 

internettsider for arealplanlegging og kartbasert 

veileder for reguleringsplan. Disse interessene 

må vurderes i planarbeidet.  

Det bes om at NVE får oversendt planen ved 

offentlig ettersyn dersom den berører NVEs 

saksområder. Det må fremgå hvordan de ulike 

interessene er vurdert og innarbeidet i planen. 

Alle relevante fagutredninger må være vedlagt.  

 

vannmiljø. Bemerkningen tas til 

orientering. 

DIREKTORATET FOR SAMFUNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 

Hensynet til samfunnssikkerhet skal ivaretas i 

plansaker. Dersom det er behov for direkte 

involvering av DSB i plansaken, bes det om at 

høringen sendes inn til DBS på nytt med tydelig 

angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs 

uttalelse til. Dersom plansaken gjelder areal 

knyttet til etablert storulykkevirksomhet eller 

areal hvor det planlegges etablering av anlegg 

som (muligens) vil bli storulykkeanlegg, bes det 

også om at høringen sendes DSB på nytt.  

 

Bemerkningen tas til orientering.  

Det foreligger per tid ikke informasjon om 

bruk av konkrete stoffer, noe som har 

betydning for om planen kan omfattes av 

storulykkeforskriften. Dersom det senere 

vurderes at planen omfatter 

storulykkevirksomhet vil saken oversendes 

DSB ved høring  

MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING (MIB) 

Brannvesenet forutsetter at krav til tilrettelegging 

for rednings- og slokkemannskap i deres distrikt 

ivaretas i planarbeidet. Ansvarlig prosjekterende 

må innhente informasjon fra brannvesenet om 

dimensjoneringskriterier for atkomstvei og 

oppstillingsplass for biler.  

Det må sikres tilstrekkelig vannforsyning for å 

ivareta beredskapen og muligheten til å slokke 

brann tidligst mulig. I bestemmelsene bør det 

vurderes betingelser om at tiltakshaver/eier selv 

har ansvar for å etablere tilførsel av større 

vannmengder til sprinkleranlegg. Kommunen må 

påse at vannforsyningen til automatiske 

slokkeanlegg er del av rammeforutsetningene for 

Planen setter av plass for å ivareta 

kravene.  

Utforming og dimensjoneringskriterier vil 

innhentes i prosjekteringsfasen. 

 

 

 

 

 

https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
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byggetillatelse før nye utbyggingsområder blir 

prosjektert og etablert.  

Det forutsettes større vannmengde enn 

konvensjonelt sprinkleranlegg dersom det gis 

aksept for at ESFR sprinkleranlegg kan benyttes 

som kompenserende tiltak. Det bør stilles krav til 

oppgradering av ledningsnett eller sørges for 

tilstrekkelig slokkevannmengde på annen måte.  

Til område med konsentrert og omfattende 

næringsdrift skal innsatstiden ikke overstige 10 

minutter. Ny brannstasjon på Såner erstatter 

Vestby brannstasjon ila. første halvdel av 2022.  

Er det ønskelig med ytterligere uttalelse fra 

brannvesenet, bes det om at brannkonsept i 

saken blir oversendt. 

 

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING (DMF) 

Det vises til uttalelse til høring og offentlig 

ettersyn av planprogrammet datert 25.05.2018 

hvor DMF har kommentert massebalansen i 

prosjektet. DMF har ingen ytterligere merknader 

til justering av planområdet.  

Merknaden tas til orientering. 

Massebalansen vil vurderes og belyses i 

planarbeidet gjennom en analyse og 

modell som viser massebalansen. 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

I regionalt planforum ble det presentert en mulig 

etablering av batterifabrikk på næringsområdet. 

Statsforvalteren mener dette ikke var signalisert i 

opprinnelig varsel, og at det er en svakhet ved 

utsendt varsel at det ikke er omtalt nå. En 

batterifabrikk vil skape mer transport enn hva 

føringene i fylkesplanen legger opp til. Det må 

redegjøres for transportbehovet og ses på 

tilgjengelighet for kollektivtransport, samt 

vurderes avbøtende tiltak for å redusere 

transportmengden. Reguleres det for 

batterifabrikk må planen sikre at området ikke 

kan benyttes til andre transportkrevende 

nærings-/industriformål.  

Det er som en del av planarbeidet 

utarbeidet en trafikkanalyse som peker på 

eventuelle konsekvenser av tiltaket samt 

avbøtende tiltak. Det vises til kommentar 

til merknad fra Statens vegvesen over.  

Vannforvaltning: Dersom det skal benyttes vann 

til kjøling av anlegget må det utredes i planen. 

Det er uheldig at utvidelsen av planområdet ikke 

omfatter et areal ned mot Lødengfjorden med 

tanke på eventuelle inngrep og utslippspunkt. 

Planforslaget legger ikke opp til at det skal 

brukes vann til kjøling. 

Om det vil etableres virksomheter som 

ønsker å tilrettelegge med kjølevann, vil 
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Dette bør avklares for å finne en hensiktsmessig 

plassering av rørledninger og lignende mht. 

mulige konsekvenser. Det må videre belyses 

hvorvidt vannet vil kunne påvirke økosystemet.  

Det må avklares om det kreves egen 

utslippstillatelse etter forurensningsloven §11 

ifm. anleggsarbeidet. Det skal alltid utarbeides en 

miljørisikovurdering før anleggsarbeidet starter, 

som grunnlag for vurderingen.  

Dersom miljømålene for vannforekomster blir 

utfordret gjelder også §12 i vannforskriften. Det 

må avklares om det er kapasitet og tilstrekkelig 

kvalitet på avløpsnettet. Dersom det blir 

endringer i vannstand til vannkilde, kan det kreve 

vassdragskonseksjonssak hos NVE. 

det måtte behandles som egen 

reguleringsplan, dersom det gjelder arealer 

utenfor selve planområdet. Vannforsyning 

blir et eget tiltak/egen saksbehandling.  

Det er tatt med i 

reguleringsbestemmelsene at det skal 

utarbeides en miljøplan.  

Det vises ellers til kommentar til merknad 

fra Viken fylkeskommune for håndtering av 

vannforekomster og vannmiljø.   

Naturmangfold: Det er påvist bl.a. salamander og 

spissnutefrosk ved Lødengtjern, som er 

kategorisert som svært viktig. Det forutsettes at 

tjernet ikke påvirkes negativt under anleggs-

fasen eller etter ferdigstillelse.  

Store deler av planområdet er under kartlegging 

for naturmangfold etter oppdrag fra 

Miljødirektoratet. Resultatene blir tilgjengelige i 

februar/mars 2022.  

Som en del av planarbeidet er temaet 

naturmangfold og naturmiljø ivaretatt 

gjennom konsekvensutredningen. Det er 

gjennomført befaring av området, som 

grunnlag for vurderinger av påvirkning på 

naturmangfold.  

 

Landbruk: Planavgrensningen bør justeres slik at 

dyrka mark skånes. Konsekvenser for 

naturressurser, herunder dyrka og dyrkbar mark, 

må utredes med tallfestet arealbeslag i alle 

prosjektets faser, vurdering av jordkvalitet og 

avbøtende tiltak. 

Konsekvenser for naturressurser er 

vurdert. 

 

Friluftsliv: Utvidelsen av planområdet vil berøre 

friluftsområdet Lødeng-Grav, som har 

områdeverdien viktig.  

Det vises til Statsforvalterens innspill ved varsel 

om oppstart og referat fra regionalt planforum. 

Overordnede føringer fra planprogrammet som 

legges til grunn for planarbeidet må oppdateres, 

og Miljødirektoratets veileder M-1941 

Konsekvensutredninger for klima og miljø må 

legges til.  

Konsekvenser for, samt påvirkning på, 

friluftsliv og nærmiljø er belyst som en del 

av konsekvensutredningen.  
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Kommunen bør vurdere å melde saken inn for 

regionalt planforum før planforslaget legges ut til 

offentlig ettersyn. 

ELVIA AS 

Elvia har elektriske anlegg innenfor planområdet, 

og planen må ta høyde for og hensyn til disse. 

Atkomsten til nettselskapets anlegg må ikke 

forringes av tiltaket.  

Eksisterende høyspent luftledning: 

Nettselskapet har høyspent luftledning med 

tilhørende master innenfor planområdet. 

Ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter 

fra ytterste strømførende ledning. Det bes om at 

traseen med byggeforbudsbeltet registreres i 

planen som hensynssone (faresone) med kode 

370-høyspenningsanlegg. Det må ellers ikke 

gjøres inngripen i terreng som medfører 

oppfylling av terrenget og redusert høyde opp til 

luftledning.  

Eksisterende lavspent kabelanlegg: 

Elvia har lavspent kabelanlegg innenfor 

planområdet. Normalt kan det iverksettes tiltak 

inntil 1 meter fra kabelgrøftens ytterkant, men 

fremtidig tilkomst til kabelgrøftene må ikke 

hindres, og det må ikke gjøres inngripen i terreng 

som medfører endring av overdekning over 

kabler. For å få lokalisert kabelens nøyaktige 

plassering må det bestilles kabelpåvisning hos 

Geomatikk.  

Eksisterende nettstasjon: 

Elvia har to eksisterende, frittliggende 

nettstasjoner innenfor planområdet. Det tillates 

ikke bebyggelse med brennbare overflater 

nærmere enn 5 meter fra eksisterende 

nettstasjon.  

Behov for ny nettstasjon: 

Det forutsettes at forslagsstiller tar kontakt i god 

tid slik at nettselskapet kan foreta en 

effektvurdering og avklare om det er behov for 

ny nettstasjon. Arealet som evt. avsettes til 

frittliggende nettstasjon må imøtekomme Elvias 

krav til plassering og inntegning på plankart. Det 

Det er i planforslaget tatt hensyn til 

eksisterende elektrisk anlegg og fremtidige 

behov. Planen angir byggeforbudssone 

langs kraftkorridorer. 

Det er sikret i bestemmelsene at ny 

nettstasjon kan etableres innenfor 

området.  

Bemerkningen tas ellers til orientering.  
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er viktig å synliggjøre byggegrenser mot 

nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. 

Dersom det ikke er satt av areal til nettstasjon, 

ber nettselskapet om at følgende presiseres i 

planbestemmelsene:  

- Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra 

eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 

byggegrense rundt nettstasjoner.  

- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor 

regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til 

tillatt utnyttelsesgrad.  

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i 

bygg. I tilfeller hvor effektbehovet er over 1250 A 

(ampere), er det krav om at nettstasjonen må 

etableres som rom i bygg. Rommets størrelse og 

utforming må imøtekomme Elvias retningslinjer.  

Nytt planlagt høyspenningsanlegg i kommunen: 

Ny 132 kV høyspent kraftledning er under 

planlegging. Det er søkt Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) om anleggskonsesjon (jfr. 

energiloven § 3-1) for etablering av anlegget. 

Elvia ber om at det planlagte arbeidet innarbeides 

i planen. Det er også søkt om ekspropriasjon for 

etablering av anlegget, slik at arealet i realiteten 

er båndlagt for formålet.  

Annet: 

Den/de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet 

må som hovedregel dekke kostnadene med 

tiltaket.  

Dersom planen forutsetter at eksisterende 

elektrisk nett må flyttes eller legges om, må det 

settes av arealer til ny trasé/nettstasjon. Nye 

traseer må gis rettigheter med minst like gode 

vilkår som eksisterende traseer/nettstasjoner. 

Elvias retningslinjer for tegning av elektriske 

anlegg i plankartet må følges. 

Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før 

utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse 

skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge 

nye elektriske anlegg. 

NATURVERNFORBUNDET 
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Området er en viktig del av Mossemarka og 

forbindelse mot Våler varde som et viktig turmål i 

alle årstider. Påvirkning på friluftslivet i området 

utfordrer folkehelsa i Våler.  

Naturvernforbundet påpeker at naturmiljøet 

rundt Lødengtjernet må ivaretas for at tjernet 

skal være et biologisk fungerende område, og at 

det ikke er tilstrekkelig å støtte seg på allerede 

gjennomførte utredninger i området. Dette 

krever en omfattende prosess.   

Å legge næringsparken i høyden vil påvirke 

fjernvirkning og ødelegge landskapsopplevelsen. 

Å lyse opp så store områder om natta skaper 

også mye lysforurensning.  

Bernstøtta er et viktig kulturminne og turmål. 

Den krever plass, skog og urørt natur rundt for å 

gi riktig stemning. Det er ikke tilstrekkelig å 

ivareta bautaen med kun en sikringssone. 

Naturvernforbundet omtaler ellers planen som en 

voldtekt og skjending av Bernstøtta dersom den 

ikke blir ivaretatt, og påpeker at Våler kommune 

har svært få kulturminner fra andre verdenskrig.  

Naturvernforbundet ytrer bekymring mot at 

tiltaket vil føre til økt press på Våler kommune og 

økt ÅDT på veiene. Kollektivtilbudet i området må 

bedres for å redusere CO₂- utslippene. 

Sånerveien er i dag utdatert, og en batterifabrikk 

vil trolig kreve oppgradering av veien som vil ta 

både landbruksområder og true en av to 

lokaliteter i Norge av vannplanten froskebitt, som 

er totalfredet.  

Naturvernforbundet støtter ikke planen på 

generelt grunnlag, og støtter derfor heller ikke 

endringen. Våler næringspark bør være nok for 

Våler kommune. Det må heller søkes verdier som 

er bærekraftige og fremtidsrettet på et grønnere 

plan.  

Det er redegjort for virkninger av planen, 

og eventuelle avbøtende tiltak, blant annet 

på tema naturmangfold/naturmiljø, 

friluftsliv, kulturminner/kulturarv og 

landskapsbilde.  

Tilrettelegging for kraftkrevende industri 

vil nødvendigvis medføre nedbygging av 

natur. Planarbeidet er likevel utarbeidet 

med fokus på å så langt som mulig 

redusere inngrep i verdifull natur, 

naturmiljø, terreng og landskapsbildet 

generelt.  

Det foreslås regulert inn en hensynssone 

med tilhørende bestemmelser for 

naturmangfold på og rundt Lødengtjernet 

(50 meter). Denne skal ivareta 

naturmangfold- og verdier samt 

landområder rundt tjernet.  

Bernstøtta ligger utenfor 

planavgrensningen. Kulturminner registrert 

ved Grav er også tatt ut av planområdet. 
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