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Kommunedirektørens forslag 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-2 jf. § 12-10, fremmes områderegulering for Gylderåsen 
for offentlig ettersyn i minimum seks uker med følgende endringer: 

Det settes følgende rekkefølgekrav i bestemmelsenes pkt 7.3.2: 

Før det gis brukstillatelse skal stier og skiløyper som har blitt berørt eller fjernet opparbeides med nye 
merkede stier og skiløyper. 

 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 02.06.2022 sak 7/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-2 jf. § 12-10, fremmes områderegulering for 
Gylderåsen for offentlig ettersyn i minimum seks uker med følgende endringer: 

Det settes følgende rekkefølgekrav i bestemmelsenes pkt 7.3.2: 

Før det gis brukstillatelse skal stier og skiløyper som har blitt berørt eller fjernet opparbeides 
med nye merkede stier og skiløyper. 

 
 
Utredning: 
 
Faktiske opplysninger 
Sammendrag 

Foreliggende områderegulering har en historie som i kommunen går tilbake til 2017, da Gylderåsen 
ble plukket ut som mulig lokasjon for etablering av storskala datasenter i Østfold. Etter at kommunen 
selv jobbet med prosjektet fram til fastsatt planprogram, ble det inngått avtale med KI- Våler AS 
(KIV) om utarbeiding av planen i 2020. 

Konsulentfirmaet Cowi har stått for utarbeidelse av plandokumentene under ledelse av KI- Våler og i 
samarbeid med Våler kommune. 
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Områdereguleringen omfatter ca. 2 180 dekar og består av flere private eiendommer. Det har vært 
dialog med grunneiere som er direkte berørt i planarbeidet. Planområdet er avsatt til LNF og næring i 
kommuneplanens arealdel (2011), men med avmerking «mulig framtidig erverv» i tråd med 
avgrensing i fylkesplan for Østfold, «Østfold mot 2050.» (2018). Området består av store skogarealer, 
noe dyrka mark og et næringsområde med tilhørende atkomstvei. 

Områdeplanen har et grovmasket plankart, men har samtidig bestemmelser og rekkefølgekrav som 
sikrer den nødvendige kvaliteten innenfor ulike fagområder. Å ikke «låse» arealbruken vedrørende 
fysisk plassering av bygg og infrastruktur, er avgjørende for potensielle kunder, da vi foreløpig ikke 
vet hvilke (-n) aktør (-er) som vil etablere seg i området, og hensikten med planarbeidet er nettopp å 
forberede en lokasjon som er attraktiv for aktører innen kraftkrevende industri. 

Foreliggende områdeplan gir direkte gjennomføringshjemmel til tiltak etter pbl innenfor hele 
planområdet, med unntak av bestemmelsesområde #2. Rekkefølgekravene i bestemmelsene sier 
imidlertid noe om videre teknisk planlegging og godkjenning før ramme-, igangsettings- og 
brukstillatelser.  

Planen omfattes av krav til konsekvensutredning (KU.) Til planen følger 11 spesifikke fagnotat, i 
tillegg til en del tema som har egen omtale i KU-ens hoveddokument. Disse kommenteres under våre 
vurderinger. Alle KU-ene vurderes i 0- og 1- alternativet, altså ingen utbygging, eller utbygging 
innenfor rammene som planforslaget åpner for. KU-enes anbefalinger er i all hovedsak ivaretatt i 
planens bestemmelser. 

Til kraftkrevende industri trenger aktørene naturligvis den mengde kraft som etterspørres. Dette er 
ikke et tema i denne planen, men håndteres eksternt av KI- Våler. Det er forventet at nødvendig 
kraftleveranse vil foreligge i 2025. 

Bakgrunn: 

Østfold Fylkeskommune ønsket i 2017 å gjennomføre et mulighetsstudie for å vurdere aktualiteten av 
store datasentre i Østfold. Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold (tidligere Næringsriket) fikk i 
2017 utarbeidet mulighetsstudiet «Store datasenter i Østfold» (COWI, 2017)i  

Konklusjonen i mulighetsstudiet sa at Østfold hadde to lokasjoner der en slik etablering kunne være 
aktuell og Gylderåsen i Våler var én av dem.  

Sak om kommunens tilslutning til hovedprosjektet «Store datasenter til Østfold» ble vedtatt 
enstemmig i Våler kommunestyre 19. oktober 2017 i sak PS 38/17. 

I april 2018 fremmet kommunen planprogram for- og varslet oppstart av arbeid med områderegulering 
for Gylderåsen. Planprogrammet ble utarbeidet av Cowi og ble etter offentlig ettersyn fastsatt av 
formannskapet i desember 2018 (vedlegg 19.) 

Kommunen søkte Østfold fylkeskommune om økonomisk støtte til arbeidet med utarbeidelse av 
reguleringsplan og fikk tilsagn om støtte på inntil 1.000.000,- den 19. september 2018. 

Underveis i arbeidet ble det pekt på behovet for å knytte til seg en kommersiell utviklingsaktør. 
Kommunen inngikk intensjonsavtale med Østfold energi i juni 2019, signerte aksjonæravtale januar 

 
i https://docplayer.me/105342237-September-2017-mulighetsstudie-store-datasenter-i-
ostfold.html  
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2020 og selskapet KI- Våler (KIV) ble formelt stiftet 30.04.2020. Kommunens avtaler med Cowi ble 
etter dette overført til KIV og de har etter dette ledet prosessen med utarbeiding av planmaterialet. 
Avtalen om overføring av planarbeid ble inngått mellom kommunen og KIV den 14. september 2020. 

Underveis i prosessen har ulike interessenter meldt sin interesse for planområdet. Dialogen med disse 
interessentene har gitt verdifull læring mht hva store, internasjonale aktører vektlegger når de søker 
lokasjoner for sine virksomheter. I tillegg til nødvendige areal, kraft og konkrete, tekniske krav, har 
fleksibilitet og evne til å «snu seg raskt» skilt seg ut i hva som etterspørres i prosessene.  

Planprogram 2018: 

Formannskapet fastsatte planprogram for reguleringen i sak PS 58/18 den 18.12.2018. 
Planprogrammet fastsatte hvilke tema som skulle utredes med konsekvensutredning (KU) og la også 
flere premisser for planarbeidet. Gitt den lange tiden som har gått innenfor tema som omhandler 
bransjer i rask omstilling, tar planbeskrivelsen følgende forbehold mht det fastsatte planprogrammet 
(pkt 7.1.1) : 

 «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.» 
Om formålet sier planprogrammet:  

«Alternativ 1, kommunens valgte alternativ, legger opp til en utvikling av planområdet til 
næringsformål. Området tilrettelegges for etablering av kraftkrevende industri/ datasenter med 
tilhørende adkomstveger.» 

Forslagsstiller: 

Planen er en områderegulering. Om denne plantypen sier plan- og bygningsloven § 12-2: 
«Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, 
eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. 
Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter 
og private å utarbeide forslag til områderegulering.» 

Slik avsnittet «bakgrunn» viser, inngikk kommunen avtale med KI- Våler om utarbeidelse av planen 
den 14. september 2020. Det er altså kommunen som er forslagsstiller for planen. 

Avgrensning: 

Ved oppstart av planarbeidet ble avgrensningen varslet med ca 2650 daa. Etter offentlig ettersyn ble 
en boligeiendom satt på utsiden av plangrensen. 22. september 2021 ble det varslet endring av 
planavgrensning, ved at planområdet ble innskrenket i nord og øket i sørvest. Endringen var på 
forhånd drøftet i regionalt planforum, der det ble avklart hvordan krav til flere utredninger skulle 
håndteres. Foreliggende plan har hensyntatt disse. Referat fra møtet ligger som vedlegg 20.    

Formål: 

Planens formål har ved noen anledninger blitt problematisert. Slik kapittel om planprogram over viser, 
var det under oppstart av arbeidet størst fokus på å tilrettelegge for storskala datasenter, men samtidig 
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åpnet planprogrammet for etablering av annen kraftkrevende industri. I en prosess vedrørende 
batterifabrikk, ble det avklart med overordna myndigheter at dette faller inn under formål 
«kraftkrevende industri» og at det dermed er i tråd med planprogrammet. Foreliggende plan skal ikke 
låses til én bestemt type industri, men åpnes for at kraftkrevende industri med behov for de 
innsatsfaktorene lokasjonen tilbyr, kan etablere seg her. Det forutsetter en plan som er både fleksibel 
og tydelig. Bestemmelsene sikrer at det ikke tillates etablering av publikumsrettede eller 
transportkrevende virksomheter som forretning, handel eller tjenesteyting.  

Utredninger 

Planprogrammet sier noe om hvilke tema som skal utredes i planarbeidet. Ved varsel om oppstart og 
høring av planprogram, varslet i tillegg Østfold fylkeskommune om at det måtte utføres arkeologiske 
registreringer i området. Fylkeskommunen ba også ved samme anledning om registrering og utredning 
av Våler batteri, Nike, med tanke på nasjonale og regionale verneinteresser. Dette er gitt særskilt 
fokus i konsekvensutredningen for kulturarv. 

 
 
Vurderinger 
Formål: 

Å definere hvilket formål planen skal ha, har vært et tema under hele planprosessen. Fra stort fokus på 
datasenter i starten, via fokus på batterifabrikk og til å snakke om det som foreliggende plan åpner for: 
kraftkrevende industri. Om det er snakk om datasenter eller batterifabrikk (eller andre formål som det 
inntil nå ikke har vært jobbet konkret med,) så er de nødvendige innsatsfaktorene ganske like, nemlig 
tilstrekkelig kraft og areal med visse kvaliteter. Øvrige, felles behov er blant annet tilgang til 
(kvalifisert) arbeidskraft og effektiv infrastruktur. Gylderåsen er særdeles godt egnet for alle disse 
innsatsfaktorene. Hva som evt skal bringes ut av området, om det er fysiske batterier eller digitale 
data, vil imidlertid gi ulike konsekvenser for trafikk. Å jobbe med denne planen og denne type 
prosjekter, innebærer å ikke låse planen for ett bestemt industriformål, men å lage en plan som er 
fleksibel nok til å kunne romme flere typer kraftkrevende industri, samtidig som at bestemmelsene 
setter tydelige rammer. 

I referat fra regionalt planforum (vedlegg 20,) der planområdet ble drøftet ifm mulig etablering av 
batterifabrikk, ble områdets formål drøftet. Det ble spørsmål om størrelsen på planområdet, om 
etableringen ville være i tråd med ABC- prinsippet og at det var viktig å lage en plan som ikke åpnet 
for etablering av utilsiktede virksomheter. Kommunedirektøren anser kraftkrevende industri av denne 
type til å forutsette store områder og i nærheten av kraftleveransen og at det er disse faktorene som må 
være premissgivende i planprosessen.   

Planområdet: 

Planområdet omfatter ca 2180 daa og har vært avmerket til framtidig erverv i Våler kommunes 
kommuneplan siden 2011 og i fylkesplan for Østfold som regionalt næringsområde siden 2009. 
Arealet til industri vil utgjøre 1872,2 daa (85,7 %,) resterende areal reguleres til LNF og utgjør 312,9 
daa (14,3 %). 

Planområdet består i all hovedsak av skogsområder, men også av et eksisterende næringsområde, noe 
dyrka mark og noen spredte myrområder.  
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Utredningene: 

Nedenfor følger sammendrag med kommunedirektørens kommentarer til konsekvensutredningene 
med fagnotater. 

Trafikkanalyse (vedlegg 6): 

Trafikkanalysen tar utgangspunkt i et maksimalscenario i framskriving av trafikk til og fra 
planområdet. Slik beskrevet under våre vurderinger av «formål» ovenfor, vil trafikk i driftsperioden 
kunne variere, avhengig av om det som produseres er fysiske gjenstander eller digitale data. Med 
maksimalscenariet som utgangspunkt, er det skissert et «worst- case» i trafikksammenheng og anses 
som et godt grunnlag når det skal beskrives konsekvenser og tas høyde for nødvendige tiltak. Den 
høye andelen arbeidsplasser som beskrives vil likevel antakelig ikke være reell mht trafikk til og fra 
planområdet. 

Planområdet må i dag betjenes med bil. Med pågående arbeid med utvikling av jernbanetilbudet i 
distriktet og utbygging av gang- og sykkelveier, kan man se for seg andre løsninger i framtiden. 
Eksempelvis en shuttlebuss fra Sonsveien stasjon er en mulighet som kan utredes videre når 
etablering av anlegget er i gang. 

Trafikkanalysen beskriver også arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for veisystem øst for Oslo. 
I analysen oppsummeres det at konsept 5 er vurdert til å gi best måloppnåelse og at det der legges opp 
til utvidelse til 4- felts vei øst for Patterød. I KVU-ens anbefaling står det at konsept 5, 
minimumsalternativet er det anbefalte konseptet og at dette innebærer punktvise utbedringstiltak, 
utbedring av bruer, ombygging av kryss, breddeutvidelse og uttretting av kurver.  

Planområdet skal betjenes med Granittveien som hovedadkomst. Ved evt benyttelse av dagens 
adkomstvei til Solid eiendoms anlegg, forutsettes endring av eksisterende reguleringsplan der. 

Kulturarv (vedlegg 15 og 16): 

Notatet tar for seg planens konsekvenser for kulturminner. Innenfor planområdet er det ett automatisk 
fredet minne og to minner fra nyere tid, alle grundig beskrevet i notatet. 

Det automatisk fredete minnet er i planen angitt som KM 1, et bosetnings- og aktivitetsområde som er 
datert til eldre steinalder. Kulturminnet er vurdert til å ha stor verdi. I plankartet er kulturminnet 
foreslått sikret med arealformålet LNF og en hensynssone H 730, båndlegging etter lov om 
kulturminner. Bestemmelsene til hensynssona sier at:  

«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 fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. 

Automatisk freda kulturminne er angitt med sikringssone på 5 m fra kulturminnets ytterkant. Det 
tillates ikke terrenginngrep innenfor området. 

I anleggsperioden skal kulturminnets sikringssone gjerdes inn med midlertidig gjerde.» 

Kulturminnet ligger innenfor planformålet LNF. Dette gir en tilleggssikkerhet til begrensningene som 
følger av bestemmelsene til hensynssonen. Kommunedirektøren anser at dette ivaretar kulturminnet. 
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De to kulturminnene fra nyere tid omfatter en kullmile, angitt som KM 2, og et kulturmiljø ved 
tidligere Våler batteri, NIKE, angitt som KM 3.1. Disse minnene er ikke fredet. 

Kullmilen (KM 2) ligger helt sørøst, like innenfor grensa til planområdet. Utredningen sier at slike 
funn er relativt vanlige og minnet er vurdert til å ha noe verdi. Det anses sannsynlig at kulturminnet 
må fjernes når området bygges ut. Kommunedirektøren ser at minnet ikke er vurdert til å ha stor verdi 
og anser fjerning som akseptabelt. 

Våler batteri (KM 3.1) er gitt en omfattende beskrivelse i notatet, samt i eget vedlegg til dette. Det blir 
også pekt på Landsverneplan for Forsvaret som har beskrevet Våler batteri og valgt å ikke frede 
anlegget. Kommunedirektøren viser også til at dagens plassering av anlegget er inne på et 
næringsområde i drift. Kommunedirektøren anser at krav til registrering med dette er oppfylt.  

Kommunedirektøren anser videre at kulturminnene innenfor planområdet er godt ivaretatt gjennom 
beskrivelser, plankart og bestemmelser. 

Nærmiljø og friluftsliv (vedlegg 12): 

Notatet fanger godt opp det som er dagens bruk av området og de kommunale vurderinger som 
tidligere er gjort av området.  Nærheten til nabokommuners friluftsområder er spesielt for området og 
det kommer godt frem i notat. Generelt kan man si at områdets verdi er mye relatert til nærhet til 
områder nabokommuner ser på som viktige friluftsområder. Lokal bruk (Vålers innbyggere) er 
antagelig mindre enn den bruken som kommer som følge av denne nærheten. Kommunedirektøren 
anser dette forholdet som godt beskrevet. 

Den viktigste og mest brukte skiløypa går nær Lødengfjorden, men denne ligger utenfor planområdet.  

Planområdet er delt i 2 vurderte områder. Delområde 1 ligger innenfor friluftsområde tatt med i 
kommunens vurdering av eksisterende bruk av friluftsområder.  Delområde 2 er resten av arealet. 
Kommunedirektøren er enig i vurderingene av områdene. 

Forlaget om å bedre tilgjengelighet er viktig. Parkeringsplasser i eller ved planområde bør vurderes i 
videre prosess. 

Landskapsbilde (vedlegg 11): 

Fagnotat for landskapsbilde beskriver dagens situasjon i planområdet som preget av skog, dyrka mark 
og lokale adkomstveier. I tillegg beskrives de områdene som er påvirket i form av næringsområder, 
trafikkanlegg, høyspentlinjer og jordbruk. 

Notatet viser et samlet verdikart for landskapsbildet, der planområdet er delt i to med angitt «noe 
verdi» som tilsvarer planområdets opprinnelige avgrensing, og «stor verdi» der utvidet avgrensing ble 
varslet i september 2021.  

Når det etableres store bygningsvolumer i områder som inngår i planområdet, vil dette forringe 
landskapet, både i form av nær- og fjernvirkning. I planen legges det opp til at det kan bygges store og 
høye industribygg. Dette vil gi store inngrep i det naturpregede landskapet og byggene vil fremstå som 
ruvende og ikke tilpasset landskapet. Bebyggelsen vil på grunn av store volumer fremstå som 
dominerende i landskapet og vil utgjøre en visuell barriere i området. 

Bebyggelsen vil kunne gi både fjernvirkninger og store nærvirkninger i terrenget nær tiltaket. Når det 
avsettes vegetasjonsbelte, kan dette i noe grad bidra til å gi en visuell skjerming av tiltaket. 
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Ved så store utbygginger som denne planen tilrettelegger for, vil det naturlig påvirke landskapsbildet 
negativt. Kommunedirektøren anser dette som en forventet konsekvens av tiltaket, men ser også at det 
vanskelig vil finnes andre områder som er bedre egnet. 

Naturmangfold (vedlegg 13): 

Notatet er grundig og omfattende og beskriver 8 berørte delområder. Det kan virke som at planlagt 
bruk av området får en stor påvirkning på naturgrunnlaget i kommunen, ved at så mange områder 
berøres. 

Det beskrives funn av storsalamander i fiskeløs innsjø. Kommunedirektøren antar at dette er en 
generell beskrivelse av naturtypen, da verken Artskart eller kommunens registrering av biologisk 
mangfold viser slike funn. 

Rapporten bygger på ny registrerings metodikk for naturtyper gjennom at det er Natur i Norge (NIN) 
som er brukt. Her er det mye som kan sies. Den delen av kommunen som har vært verdivurdert etter 
ny metodikk, har fått en lang rekke områder. Fra skogfaglig hold er det stilt spørsmål ved kvaliteten 
på de områdene som kommer ut av en vurdering etter NIN2-instruksen for områder med gammel 
furuskog som Våler har mye av.  Områdene N2, N5, N6, N7 og N9 er gammel furuskog. På 
furuområdene har kommunen mye oppspart gammelskog. På H40 bonitet 11 er det om lag 50% 
gammelskog (H.kl 5). På den svakeste furumarka er andelen hogstklasse hele 80%. Det betyr at 
kommunen har mye oppspart, gammel furuskog. Mye av dette er eldre enn skogen i planområdet. 
Planområdet ble rammet av skogbrann på slutten av 1800- tallet, hvor både skog og deler av 
jordsmonnet brant. Det er derfor vanskelig å tenke seg at denne skogen er over 120 år. (Enkelte trær 
kan forekomme.)     

I fagnotatet skrives det at «det største treet har diameter på 171 cm (målt ved brysthøyde.) 
Kommunedirektøren har ikke registrert så store trær i kommunen og antar at det her siktes til omkrets, 
ikke diameter. 

Ved utvelgelsen av disse områdene har det ikke vært grunneiermedvirkning og heller ikke involvering 
av kommunal fagmyndighet. NIN-prosessen som har vært her virker litt tilfeldig. Kommunedirektøren 
stiller spørsmål ved hvor viktige disse områdene med gammel furu er. Viken skog har stilt det samme 
spørsmålet ved vurdering av hogst i området. Notat fra miljøansvarlig Per Hallgren i Viken Skog 
ligger som vedlegg 14. På denne bakgrunn synes særlig verdien av område N5 å være overvurdert. 

Flere svært vanlige arter som har kommet på rødliste på grunn av negativ bestandsutvikling over tid 
herunder gjøk, gulspurv og hare. Dette er arter uten forvaltningsmessig interesse i plansammenheng 
da de finnes over hele kommunen på de fleste typer av arealer. Ulv er etter rødlista en kritisk truet art.  
Ulv har i de siste tiår vært observert omtrent over hele kommunen. Utbygging påvirker ikke denne 
arten.  

Veikstarr er den arten som er mest sjelden. I rødlista er denne kategorisert med laveste truethets 
klassse (VU). Det finnes ikke mange registeringer av arten i Østfold.  Myggblom er nær truet (NT) på 
grunn av observert tilbakegang. Arten har et stort utbredelsesområde (nesten hele landet). Orkideen 
synes å være i tilbakegang, derav kategoriseringen (NT).  

Våler kommune finner at de mest interessante områdene er N3 og N4, disse områdene omfattes av 
planformål LNF pluss hensynssone. Videre er N1 og ØF3 viktige. Alt dette er områder med betydning 
for vann og vannhusholdning. Det blir avgjørende for disse områdene at ikke vannhusholdning endres 
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for mye. Dette er også påpekt i fagnotatet hvor det anbefales å bruke hydrolog. Kommunedirektøren 
ser plasseringen for område N1 og anbefaler at dette sikres med hensynssone, dersom det kan gjøres 
uten å være til hinder for utbyggingen 

Det anbefales at overvannshånderting sees i sammenheng med de biologisk viktige områdenes behov 
for uendret vannhusholdning. Kommunedirektøren konstaterer at dette er ivaretatt i fagnotat for 
overvann og bestemmelser.  

Klima, energi og miljø (vedlegg 17): 

Utredningen beskriver forslagets mulige påvirkninger for vannmiljø, grunn, støy og luft i anleggs- og 
driftsfasen. I tillegg beskrives lysforurensning og klimagassutslipp fra nedbygging av myr. 

Utredningen finner lav sannsynlighet for eksisterende forurensning i grunnen, men det forutsettes 
grunnundersøkelser i neste fase av prosjektet (ref rekkefølgekrav om miljøoppfølgingsplan.) Om 
forurensning til grunn i anleggs- og driftsfase, er dette omtalt også i andre fagnotater. 

Det antas at luftforurensning i størst grad vil forekomme under arbeider i bygge- og anleggsfasen. 
Notatet anbefaler tiltak for skjerming av luftfølsom bebyggelse. Kommunedirektøren påpeker at 
områdets beliggenhet ikke har nærhet til vesentlig boligbebyggelse og at det stilles krav til å følge 
retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. 

Det må forventes økt støy i området i anleggsfasen. I driftsfasen er det inntil videre vanskelig å si noe 
om støybelastning, men bestemmelsene sikrer krav til at alle faser må forholde seg til grenseverdiene i 
støyretningslinje T-1442/2021. 

Planen tilrettelegger for flere faktorer som kan bidra til klimagassutslipp. Drift av kraftkrevende 
industri vil øke utslipp av klimagasser ved bruk av fossil energi og utbyggingen av området med veier 
og bygninger vil bidra til klimagassutslipp i form av material- og energiforbruk. Samtidig er målet 
med å få mer kraftkrevende industri til Norge nettopp å redusere de globale klimagassutslippene, da 
denne industrien på fornybar strøm gir betydelige reduksjoner i klimagassutslipp sammenliknet med 
bruk av fossilt produsert strøm.  Beregninger av utslipp fra utbyggingen skal dokumenteres i neste 
fase når type industri og detaljering av bygningsmasser er bestemt. Kravene til miljøoppfølgingsplan 
før igangsettingstillatelse sikrer vurdering og oppfølging av klimagassutslipp. 

I utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan skal det kartlegges om det finnes forurensning i grunnen. 
Dersom dette finnes, skal det utarbeides en tiltaksplan iht forurensningslovens § 2.6. 

Geotekniske forhold (vedlegg 5): 

Notatet innledes med å si at vurderingene som er gjort er å betrakte som innledende vurderinger for 
konsekvensutredning og at notatet er ikke tilstrekkelig dokumentasjon for gjennomføring av tiltak. 
Det understrekes at notatet ikke oppfyller NVEs krav til utredning av områdestabilitet, og at det settes 
krav til ytterligere dokumentasjon i reguleringsplanfasen. 

Notatet viser NGUs kvartærgeologiske kart, der det blant annet vises tre områder med marine 
avsetninger. To av disse områdene er avsatt til LNF- formål i planen og skal ikke bebygges, mens det 
tredje omfattes av krav til detaljregulering i bestemmelsesområde #2. Kapittel 3.4 i notatet viser 
nærliggende forekomster av kvikkleire og skredhendelser, men ingen funn eller hendelser innenfor 
planområdet. Det utelukkes likevel ikke at eventuell leire i planområdet er kvikk. 
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Notatet oppsummeres med at det, «grunnet bergforløp og tilnærmet flatt terreng, er områdene med 
mulig forekomst av sensitiv leire ikke vurdert til å utgjøre en fare for områdeskred, ut over området i 
sørøst som omtalt i kapittel 4 hvor det må gjøres grunnundersøkelser, og videre faresoneutredning for 
å avklare områdestabilitet.» 

Planområdet vurderes oppsummert som egnet for etablering av industri og annen storskala 
virksomhet.  

Kommunedirektøren ser at «området i sørøst» der det kreves videre utredning, omfattes av 
bestemmelsesområde #2, der det stilles krav til detaljregulering før tiltak.  

Flom (vedlegg 8): 

Deler av området mot vest omfattes av aktsomhetssone for flom som er utarbeidet av NVE og som 
også er lagt inn i forslaget til kommuneplanens arealdel 2021 – 2033. Dette området er i plankartet 
avsatt til LNF- formål og vil således ikke bebygges. 

Fagnotatet peker på at byggeområdet vil få avrenning både mot Såna i Vestby og mot Vansjø. 
Endringer i flomavrenning fra feltene som drenerer mot Vansjø vil kunne påvirke flomvannføringene i 
bekkene ned mot innsjøen. Vansjø er imidlertid en stor resipient og endrede flomvannføringer fra 
tiltaksområdet anses som ubetydelig for flomvannstander i Vansjø. Notatet finner at generelt for 
begge vassdragene er det kun lokale mindre bekker som vil kunne berøres av endrede 
flomvannføringer. 

Notatet sier videre at flomavrenningen kan forventes å øke og dermed gi lokale problemer, og at den 
økte erosjonsfaren kan medføre konsekvenser også for resipient langt nedstrøms. Det anbefales at den 
økte avrenningen må håndteres slik at flomavrenningen etter tiltak blir tilsvarende dagens nivå. 

De skadereduserende tiltakene mot flom er sammenfallende med fagtemaet overvann og er ytterligere 
beskrevet fagrapport overvann. 

Kommunedirektøren konstaterer at fagnotat overvann har hensyntatt dette og at overvannsveilederen 
har blitt lagt til grunn. 

Overvannshåndtering (vedlegg 7): 

Fagnotat for overvann identifiserer flere mulige påvirkninger ved utbygging av området, både i 
anleggsfasen og i driftsfasen. 

Notatet nevner som konsekvens i driftsfasen at det er anslått 12 000 containere inn/ut per år. 
Kommunedirektøren ser at dette er et anslag som «henger igjen» i utredningen etter prosessen i 2021, 
der området ble konkret vurdert for batterifabrikk. 

Hovedprinsippene for håndtering av overvann baserer seg på kommunens veileder for overvann 
(vedtatt i 2018,) som innebærer lokal håndtering av overvannet, 3- leddsstrategien, fordrøyningstiltak 
for 20 års nedbør, flomveier for 200 års nedbør og rensing av overvann i tråd med Vannforskriftens 
mål om god tilstand i berørte vassdrag (resipient). 

Utredningen sees videre i sammenheng med fagnotatene for flom og for klima, energi og miljø. 
Overvannshåndteringen er ivaretatt i bestemmelsene til planen. 
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Kommunedirektøren anser at ivaretakelsen av temaet gjennom å benytte den vedtatte veilederen, slik 
sikret i bestemmelsene, som god for å sikre negative konsekvenser for vannmiljø. 

Vann og avløp (vedlegg 9): 

Notatet tar utgangspunkt i at det innenfor planområdet kan bli et vannforbruk på mellom 110 l/s til 
200 l/s og en avløpsmengde på mellom 50 l/s og 160l/s, avhengig av type utbygging. 

Det er ikke kommunalt drikkevannsnett eller avløpsanlegg innenfor planområdet. Nærmeste mulige 
påkobling for kommunal vannforsyning er ca. 500-600 meter unna planområdet i Moss og Våler 
næringspark. Adkomstveien til planområdet vil gå fra dette punktet og man kan se for seg en 
tilknytning til kommunalt vann i dette privateide punktet, etter avtale med eier. 

Notatet gjør en utregning av personekvivalenter (PE) for beregning av avløpsmengde. Grunnlaget tar 
utgangspunkt i antall ansatte og viser stor forskjell på hvilken type virksomhet som etablerer seg i 
området. Mengde avløpsmengde er også avhengig av hvilken type virksomhet som etableres. Det 
kommunale spillvannsnettet har ikke kapasitet til å motta de anslåtte mengdene med avløpsvann. 
Utredningen konkluderer med at avløpsvann må fordrøyes før påslipp på kommunalt nett, eller 
oppgradering av det kommunale nettet. Endelig løsning vil ikke foreligge før det er kjent hva som 
etableres på planområdet. Løsningene vil framgå i teknisk plan som skal foreligge ved søknad om 
rammetillatelse. 

Som ved avløp, vil også forbruksvann være avhengig av hvilken virksomhet som etableres på 
området. Det vises til at både sprinkleranlegg, slokkevann og forbruksvann må ivaretas og anbefales 
at kapasiteten på feltet blir vesentlig større enn kravet til slukkevann på 50 l/s. Gjennom simulering i 
nettmodellen til MOVAR vises det er et potensielt uttak på av vann til Våler kommune på totalt ca. 95 
l/s. Det potensielle uttaket er imidlertid teoretisk og det må antas at overføringen til næringsparken 
blir vesentlig lavere.  

Utredningen tar ikke høyde for henting av industrivann fra Vansjø. Dersom dette skal bli aktuelt, vil 
det måtte utredes som et eget prosjekt med egen reguleringsplan. 

Notatet oppsummerer med at det er knyttet usikkerhet til konsekvensutredningen på grunn av at det er 
ukjent hvilken type virksomhet som etablerer seg på området og hvordan vannbehovet vil være. Ved 
videre detaljplanlegging av området må behovene for vann- og avløpsmengder og de tekniske 
løsningene vurderes nærmere ut ifra type næring/industri som blir etablert.  

Med rapportens foreslåtte løsning for vanntrykk i området, skisseres en løsning som vil gi trykk på 8,5 
bar i de laveste områdene, med trykkredukserende tiltak inn mot byggene. Kommunedirektøren 
ønsker ikke høyere trykk enn 6 bar på kommunalt nett, men forutsetter dialog om hvilken løsning som 
velges gjennom prosjekteringen. 

Kommunedirektøren konstaterer at krav til teknisk plan for vann og avløp er sikret i bestemmelsene. 

Terrenganalyse (vedlegg 10): 

I terrenganalysen er det beregnet hvor mye masse som må flyttes på, og hvilken kotehøyde som er 
optimal for nøytral massebalanse. Omrisset på bygningsmassen tar utgangspunkt i to skisserte 
byggeområder («fabrikker»,figur 2.2 og 2.3.) Alternativene skisseres som A og B. Bygningsmassen i 
begge alternativ er satt til å være 610 x 420 meter, i tillegg til et planert areal på 30 meter utenfor 
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dette, samt parkeringsareal på henholdsvis 20 og 12 dekar på de to arealene. Volumberegningen er 
foretatt ved en ren cut/fill uten å ta høyde for skråningsutslag eller masseutvidelse ved spregning. 

For alternativene A og B oppgis det hvor mye utsprenging som vil gi massebalanse og hvilken 
kotehøyde områdene vil ligge på. 

Utredningen viser at det vil være mulig å håndtere masser internt i planområdet. Samtidig vet man fra 
tilliggende næringsområde at steinen i området er av god kvalitet og antagelig kan benyttes som en 
ressurs i byggefasen. Dette er imidlertid ikke foreslått sikret i forslaget til reguleringsplan. 
Kommunedirektøren er kjent med at Mossedistriktet har dårlig tilgang på områder for både faste og 
midlertidige deponier av masse og anbefaler derfor at det ikke blir krevd utredning for mellomlagring 
av masser utenfor planområdet. 

Risiko og sårbarhet (vedlegg 18): 

ROS- analysen sier at det er usikkerhet knyttet til flere av hendelsene som er blitt vurdert som aktuelle 
i og i tilknytning til planområdet og utviklingen av det, på grunn av usikkerhet rundt hva som 
etableres i området. Dette gjelder både sannsynlighet, konsekvens og hvilke tiltak som er aktuelle.  

Det er gjort vurderinger av følgende forhold: ras/skred, flom/ oversvømmelse, radon, skog-/lyngbrann, 
grunnforurensning/forurensning til grunn, elektromagnetisk stråling, støy, luftforurensning, 
trafikkulykker og virksomhetsrisiko. Utredningen viser at det på dette stadiet bare er trafikkulykker 
som framkommer med «middels konsekvens.» Det oppsummeres med at det kan bli behov for en 
ombygging av eksisterende T-kryss med atkomstveier til hhv. FV120 og FV1026 for å sikre en god og 
trafikksikker avvikling av den økte trafikkmengden til og fra planområdet. Kommunedirektøren 
konstaterer at det stilles krav til detaljregulering av alternativ adkomstvei (FV1026) ved utvidet bruk, 
og at kapasiteten for kryss FV120/ Granittveien framstår med god kapasitet og sikkerhet. Det anses 
med dette at risiko for trafikkulykker som følge av tiltaket er ivaretatt.   

Folkehelse: 

Området har gode muligheter for rekreasjon og fysisk aktivitet, og det er god tilgjengelighet til 
friluftsområdene. Det finnes stier og tråkk innenfor området, blant annet en sammenhengende sti/tråkk 
mellom Lødeng og Grav, som inngår i et interkommunalt stinettverk og som også benyttes som 
skiløype på vinteren. Store deler av planområdet er verdsatt som «viktig friluftslivsområde uten 
tilrettelegging» i kommunens kartlegging og verdisetting av friluftsområder. En nedbygging av 
området vil naturligvis forringe områdets muligheter for friluftsliv, slik all utbygging gjør. Å se etter 
muligheter for avbøtende tiltak blir da vesentlig. Stier og skiløyper som blir berørt eller fjernes i 
forbindelse med anleggsarbeid, bør opparbeides med nye merkede stier/ skiløyper. 
Kommunedirektøren anbefaler at dette settes som rekkefølgekrav i bestemmelsene. 

Slik utredningene viser, må det forventes at planområdet blir belastet med en del trafikk både i 
anleggs- og driftsperioden. Utredningene peker på at generell trafikksikkerhet for syklister og 
fotgjengere må ivaretas. Kommunedirektøren anser veisystemet til planområdet som lite trafikkert av 
barn og unge og viser til arbeidet med gang- og sykkelvei langs fv120, som er forventet ferdigstilt før 
planområdet tas i bruk. 

Da det foreløpig er ukjent hva som etableres på området, er eventuell luftforurensning ut over den 
som kommer fra økt trafikk ukjent. Planområdet ligger imidlertid ikke nær betydelig boligbebyggelse.  
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Planområdet er ikke kjent benyttet av barn og unge, ut over eventuell bruk av stier og skiløyper, slik 
beskrevet ovenfor. 

Medvirkning 

I oppstartsfasen av prosjektet, arrangerte kommunen flere møter med grunneierne innenfor det 
varslede planområdet. Etter at avtale om utarbeidelse av planen ble overført til KI- Våler, har dialogen 
fortsatt i deres regi. KI Våler samarbeider med grunneierne om regulering, utvikling og markedsføring 
av eiendommene som reguleres. Gjennom planprosessen har det vært regelmessig kontakt med 
grunneierne og deres representant.   

Varsel om oppstart av planen og planprogram, samt varsel om utvidelse ble sendt aktuelle naboer og 
høringsinstanser. Slik planbeskrivelsen sier, har det vært særskilt kontakt med Viken fylkeskommune 
for avklaringer omkring arkeologiske undersøkelser i planområdet, blant annet i form av et 
avklaringsmøte den 3. november 2021. Referat fra dette møtet ligger som vedlegg 21. I tillegg ble 
ulike problemstillinger drøftet i regionalt planforum 21. september 2021. Referat fra dette møtet 
ligger som vedlegg 20. 

I forbindelse med offentlig ettersyn av planen, planlegges det et åpent informasjons-/ 
medvirkningsmøte. 

 

 

Oppsummering 
Fagnotatene bærer noe preg av å ha blitt laget til ulike tider i planprosessen, fra starten av prosjektet, 
da bare datasenter var omtalt, via perioden der det var mest aktuelt med etablering av batterifabrikk, 
til de siste månedene, da planarbeidet har landet til å være det som det skal være, en områderegulering 
med tilrettelegging for kraftkrevende industri. 

Innenfor segmentet «kraftkrevende industri» er det grunn til å forvente at etableringen vil medføre 
positive effekter vedrørende arbeidsplasser, både ved bygging og drift av selve etableringen, men også 
i form av ringvirkninger. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har publisert analysen 
«Datasentre i Norge - Ringvirkningsanalyse av gjennomførte og potensielle etableringer» (KMD, 
2020.) I analysen pekes det på flere scenarier og forutsetninger, men det konkluderes med at positive 
ringvirkninger kan bli store ved denne type etablering. Som eksempel nevnes Green Mountains 
22.000 kvadratmeter store datasenter på Rennesøy i Rogaland: «Dette byggeprosjektet illustrerer 
hvordan bygging av datasentre støtter opp om et bredt utvalg av underleverandører, som leverer alt 
fra administrative tjenester, til eksempelvis rørteknikk og kjøledistribusjon, adgangskontroll og 
sikkerhet, og maskinutleie. Utover de direkte effektene i form av sysselsetting hos 
underleverandørene, bidrar slike prosjekter også til kompetanseheving hos aktørene som er 
involvert.»  

 
Konklusjon 

Å jobbe med en plan av denne størrelsen, til denne type næring, er ikke daglig kost for verken Våler 
kommune eller Østfoldsamfunnet. Kommunedirektøren ser det som viktig i denne sammenhengen at 
det holdes et blikk på de overordnede føringene vedrørende tilrettelegging for arbeidsplasser og 
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høyteknologisk næring og at dette også kan få positive ringvirkninger for utdanningsinstitusjoner i 
fylket. 

At denne tomten også er ansett som en av de beste i landet til denne type næring, innebærer videre et 
visst ansvar for å utnytte arealet nettopp til en type industri som kan være krevende å lokalisere andre 
steder. 
 
Planen er en områderegulering med direkte gjennomføringshjemmel for byggetiltak, med unntak av 
bestemmelsesområde #2, der det forutsettes detaljregulering grunnet grunnforhold. Bestemmelsene 
for det øvrige byggeområdet forutsetter utredninger i forbindelse med ramme- og 
igangsettingstillatelse. Utredningene skal godkjennes av ulike myndigheter og fastsettes i 
byggesaksbehandlingen. 
 
Kommunedirektøren anser saken som godt utredet og konkluderer i samsvar med innstillingen. 
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