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Bakgrunn v/ Anne Wold, VfK 

• Prosjektet har røtter i Partnerskap for næringsutvikling, som har som mandat å bidra til økt 
sysselsetting med mål om 6000 nye arbeidsplasser.  

• Da partnerskapet ble etablert ble muligheten for store datasenter i Østfold utredet (fiber og kraft 
som viktige kriterier for lokalisering). Forstudie resulterte i to lokasjoner: Hasle i Sarpsborg og 
Gylderåsen i Våler. Begge gikk videre til et hovedprosjekt.  

• Batterifabrikk har vært aktuelt for Gylderåsen en stund.  

• Fylkeskommunen bidrar med planmidler.  

• Gylderåsen er et fyrtårnprosjekt i partnerskap for næringsutvikling. Equinor, Hydro, Panasonic 
planlegger å etablere en batterifabrikk i Norge: Gylderåsen er 1 av 4 aktuelle lokaliteter for 
batterifabrikk.  

• Gml. Østfold har stort behov for å erstatte gamle industriarbeidsplasser med nye. Østfold har god 
tilgang på faglært arbeidskraft, et fortrinn Våler har mht etablering av batterifabrikk.  

• Sett i næring og sysselsettingsperspektiv er dette en type etablering fylkeskommunen ser positivt 
på. 

 
Intro v/Våler kommune 

• Fastsatt planprogram for Gylderåsen i 2018.  

• Markedet for datasenter og batterifabrikk er i rask endring.  

• 1 av 4 lokasjoner i Norge som er pekt ut som aktuell for batterifabrikk. Etablering vil være positivt 

både lokalt og regionalt.  

• Området har vært inne i en form i kommuneplanen til Våler siden 2011.  

• I tråd med overordnete planer, både regionalt og lokalt. Omlegging til grønn næring.  

• Svært viktig sak for Våler kommune – ønsker støtte i regionalt planforum for å lage en god plan.  
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Presentasjon v/ konsulenter 

• Batteriproduksjon er en viktig del av overgangen fra fossil energi til grønn energi.  

• Joint battery initiative – over 100 lokaliteter vurdert landet rundt, Våler gjenstår som 1 av 4 

alternativer nasjonalt (Tysvær, Hamar/Løten, Bamble og Våler).  

Status planarbeid 

• Planprogram vedtatt des. 2018.  

• KU ferdigstilt og forventet ferdigstilt ila 021.  

• Planlagt fremdrift: innsending til 1. gangs behandling i mars 2022.  

• Utredningstemaer KU: Landskap, naturmangfold, naturressurser, kulturminner, friluftsliv, trafikk og 

regionale virkninger 

• Behov for justering av planområdet: i nordvest er det konflikt med friluftsliv og kulturminner. 

Ønskes tatt ut for å redusere konflikt og «legge til» areal i sørvest. Areal i sørvest kan komme i 

konflikt med myr.  

• Det er sett på mulige plasseringer av to større bygg.  

Runde rundt bordet og spørsmål 

Våler kommune har meldt inn noen temaer og reiser følgende spørsmål til planforum:  

Verneplan vassdrag, nydyrkingsforskriften/nedbygging av myrareal, arealutveksling/endring av 

plangrense, er batterifabrikk innenfor kraftkrevende industri? 

o Punkter med innrykk er kommentarer/svar fra forslagsstiller 

Statsforvalteren 

• Utslipp til vann, temperatur vann mht resipienten. Kan det påvirke økosystemet? Er det behov for 
utslippstillatelse? Vurdering av vannforskriften § 12.  

• Behov for avklaringer rundt avløpssituasjon, særlig infrastrukturen fram til renseanlegg. 

• Noe landbruksareal innenfor planavgrensning. Dette bør videreføres som jordbruksareal i 
reguleringsplanen. Konsekvenser for dyrka og dyrkbar mark må inngå i utredningsarbeidet.    

• Det stilles spørsmål ved behovet for et så stort planområde.  

• Utvidelse av planområdet må varsles.  

• Batterifabrikk med 2000 arbeidsplasser er i utgangspunktet ikke i tråd med ABC-prinsippet nedfelt i 
fylkesplanen.  

• Området ligger innenfor område for naturtypekartlegging (NiN). Resultater fra dette kommer i 
februar/mars 2022.  

• Utfordrende å lage en plan for virksomhet man ikke vet om kommer. Hva skjer om det ikke blir 
batterifabrikk? Viktig å lage en reguleringsplan som ikke åpner for etablering av utilsiktede 
virksomheter. Målet er å tenke langsiktig, men markedet trenger raske løsninger. 
Arealøkonomisering er viktig å ha fokus på uansett virksomhet.  

• Hva tenkes om ringvirkninger? Må vurderes i et mer overordnet perspektiv – hvor og hva vil dette 
næringsområdet henge sammen med og skape ringvirkninger for?  
o Her tenkes underleverandører til både bygging av fabrikken og drift av batterifabrikken. Usikkert 

om de vil etablere seg i nærheten av fabrikken. Økonomi, forvaltning, administrasjon følger også 
med denne type virksomhet. FoU er også aktuelt.  

 
Norges vassdrags- og energidirektorat:  

• NVE følger opp flom, skred, vannressurser.  
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• Planområdet som er presentert ligger delvis i et vernet vassdrag. Virkning på vassdrag må vurderes 
og dokumenteres som del av planarbeidet. Forutsatt at det ikke har noe innvirkning på 
verneinteressene i vassdraget så er det ikke til hinder for arbeidet.  

• Behov for vannressurser til kjøling? Vannuttak er et vassdragstiltak som kan trenge behandling etter 
vannressursloven. Hvor tas vannet fra? Hvilken effekt har det på vannressursen? Dette må utredes. 
Kan være konsesjonspliktig. Det er en samordningsbestemmelse i vannressursloven – kan være 
mulig å ta som en del av reguleringsplanen.  

• Elektriske anlegg, usikkert om det er behov for dette, men det vil kreve konsesjon. 

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/nve-onsker-mer-effektiv-saksbehandling-for-

kraftkrevende-naeringer?publisherId=89280&releaseId=17903097 
o Det er utført noen undersøkelser som viser at det ikke er uproblematisk å få vannet frem til 

Gylderåsen. Om vann ikke lar seg løse er alternativ løsning luftkjøling. Behovet som jobbes 
med/legges til grunn er til ordinært vannforbruk – ikke kjøling. 

 
Statens vegvesen 

• Opptatt av konsekvenser for det trafikale systemet. Hva genereres av trafikk? Råvare- og 
varetransport, arbeidsplasser mm.  

• Patterødkrysset er overbelastet og blir ytterligere belastet med utvikling på Vanem.  

• Mulig utskiping via Moss havn vil belaste trafikken på Rv 19. Dette er konsekvenser en må se på.  
o Moss havn har en tørrhavn – det er denne en ser på som aktuell. Transport vil skje til havna 

på natta.  
 
Viken fylkeskommune 

• Endring/utvidelse av plangrense må varsles.  

• Foreslått endring går på utsiden av avgrensning i fylkesplanen.  

• Positivt at det ses på alternativer for å redusere konflikter, men ikke gitt at nytt område er uten 
konflikt. Behov for oppdatering av planprogram må vurderes.  

• Utredninger av konsekvens for vannmiljøet ikke kommer tydelig frem av planprogrammet, og 
vurderinger etter vannforskriftens §12 er ikke nevnt. Regional plan for vannforvaltning mangler 
under regionale føringer. Tiltakene må vurderes etter § 12 i vannforskriften.  

• Veileder for masseforvaltning er vedtatt for Viken etter at denne planen ble varslet. 
https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/masseforvaltning-i-kommunene/handtering-av-
overskuddsmasser/ 

Kulturarv, arkeologi 

• Registrering i det gamle planområdet – funnet 7 lokaliteter. En tilsvarende prosess/registrering må 
gjøres med det nye området. Ønsker SOSI-filer ved varsel. Lite sannsynlig å få til registrering før vår 
2022. Ved funn av automatisk fredete kulturminner er det to alternativer: La ligge i fred, eller søke 
om dispensasjon for inngrep i automatisk fredete kulturminner. Gis svært sjelden om det er snakk 
om gravminner.  

Kulturarv, nyere tids kulturminner 

• Nike batteriet – viktig betydning i forsvarssammenheng, den kalde krigen. Del av NATOS 
forsvarssystem. Viktig med registrering av verdi i det videre arbeidet.  

• Ved varsel om oppstart ga vi innspill om at vi forventet at utredning ble oversendt fylkeskommunen 
i god tid før 1. gangs behandling. Kan ikke se at det er omtalt i planprogrammet, som i all hovedsak 
dekker automatisk fredete kulturminner.  

Friluftsliv 

• Friluftsliv skal utredes. Der det er konflikt bør avbøtende tiltak vurderes og sikres.  
Samferdsel 

• Vi har ikke krevd teknisk plan til dette planarbeidet, og vi vil ikke kreve det før offentlig ettersyn, 
men det er noe vi gjør til nyere planer. Det er for å passe på at det er regulert tilstrekkelig areal for å 
gjennomføre tiltak slik at man unngår problemer med for lite areal etter at planen er vedtatt. 

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/nve-onsker-mer-effektiv-saksbehandling-for-kraftkrevende-naeringer?publisherId=89280&releaseId=17903097
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/nve-onsker-mer-effektiv-saksbehandling-for-kraftkrevende-naeringer?publisherId=89280&releaseId=17903097
https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/masseforvaltning-i-kommunene/handtering-av-overskuddsmasser/
https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/masseforvaltning-i-kommunene/handtering-av-overskuddsmasser/
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• Kommunen oppfordres til å ta kontakt angående eventuelle tiltak på fylkesveien trafikkanalysen sier 
de må gjøre. 

• Mest sannsynlig bilbasert virksomhet/arbeidsplass, men kollektiv bør utredes.  
o Det skal ses på mulighet for skyttelbuss til Sonsveien for å redusere biltrafikk.  

 
 
 

• Er batterifabrikk innenfor «annen kraftkrevende industri»? Ingen tvil at det er kraftkrevende. Viktig 
med en tydelig reguleringsplan i tråd med fylkesplanen (C-virksomhet, kraftkrevende).  

 
 
 
 
 
Hilde Kobbelund Habberstad 
Rådgiver 
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