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VÅLER KOMMUNE 
Kjosveien 1 
1592 VÅLER I ØSTFOLD 
 
 

  

 
 

Våler - Tilbakemelding på anmodning om å trekke innsigelsen til 
områderegulering for Gylderåsen 

Vi viser til brev datert 4. oktober 2022 med anmodning om å trekke vår innsigelse på bakgrunn av 
oppdaterte plandokumenter.  
 
Bakgrunn 
Vi fremmet innsigelse til planforslaget for områderegulering for Gylderåsen 5. august 2022. Vi mente 
forslaget ikke i tilstrekkelig grad redegjorde for planens konsekvenser for naturtypen rik åpen sørlig 
jordvannsmyr. Denne naturtypen er vurdert som sterkt truet i Norsk rødliste for naturtyper fra 2018.   
 
Vi diskuterte innsigelsen i møte med kommunen 20. september 2022. Den 4. oktober mottok vi 
reviderte plandokumenter der bestemmelsesområde #2 i planen har blitt utvidet i plankartet. For #2 
følger det krav om detaljregulering. I forbindelse med dette er gjort endringer i bestemmelsene. For 
§ 6.1 Krav om detaljregulering #2 er det tilføyd følgende punkter: 
 
 Vannhusholdningen innenfor L3 må ivaretas for å sikre registrerte naturverdier. Alle 

terrenginngrep innenfor bestemmelsesområde #2 må derfor vurderes med hensyn til 
påvirkning av vannhusholdningen innenfor L3. 

 Det må i planprosessen vurderes hvor og hvordan ny bebyggelse og anlegg kan plasseres 
innenfor bestemmelsesområdet uten at det medfører negative konsekvenser for 
vannhusholdningen. Naturlig til- og avsig må sikres gjennom utformingen av tiltak. Aktuelle 
avbøtende tiltak skal vurderes, og gjennomføres ved behov. 

 Undersøkelser av hydrogeologiske forhold skal gjennomføres i henhold til § 7.2.4, som en del 
av planprosessen. 

 Landskapsvirkninger av tiltak innenfor området må vurderes og dokumenteres som en del 
av planprosessen, jf. § 3.1.1 Utforming. 

 
Videre er det lagt til et punkt i bestemmelse § 7.2.5 Miljøoppfølgingsplan om at vannhusholdning og 
naturverdier i felt L_1 og L_3 skal være et tema i miljøoppfølgingsplanen.  
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Med disse endringene ber kommunen om at vi trekker vår innsigelse til planen.  
 
Vår tilbakemelding 
Vi mener kommunen burde gitt en begrunnelse for den valgte utvidelsen av bestemmelsesområde 
#2. Området følger nå Sånerveien og bebyggelsen som er innenfor planområdet i dag. Vi har 
forståelse for dette, men vi antar at utbyggingen til kraftkrevende industri vil kunne gi større 
virkninger på myra innenfor L3 enn hva dagens virksomhet har av aktiviteter der i dag.  
 
Når det gjelder de foreslåtte endringene i plankartet og bestemmelsene, mener vi at disse er 
tilstrekkelig til at vi ikke motsetter oss at det reviderte planforslaget kan vedtas av kommunen. Med 
tanke på at det er flere år før planområdet kan sikres en kraftleveranse vil vi anbefale at det gjøres 
flere utredninger i forbindelse med denne planprosessen siden det ikke er stilt plankrav for store 
deler av området. Ellers vil vi igjen be om at det stilles krav om detaljregulering for hele 
planområdet. Vi viser for øvrig til våre merknader i vår høringsuttalelse.   
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
Med hilsen 
Gunhild Dalaker Tuseth     Eli Kristin Nordsiden  
avdelingsdirektør      seksjonssjef 
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