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Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for  

 
Våler næringspark felt A  

Våler kommune 
(nasjonal plan-ID: 3018 72) 

 
 
 
 
Datert: 26.10.2022 
Sist revidert: ddmmåååå 
 
Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Våler kommune: dd.mm.åååå.   
 
 
 
1. GENERELT 
 
1.1 Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.  
 
1.2 Reguleringsformål: 
 

1.  Bebyggelse og anlegg (jfr. pbl. 12.5 nr. 1): 
 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 
 Øvrige kommunaltekniske anlegg (BKT) 

 
2.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. pbl. 12.5 nr. 2): 

 Kjøreveg (SKV) 
 Gang- og sykkelvei (SGS) 

 
3.  Grønnstruktur (jfr. pbl. 12.5 nr. 3): 

 Vegetasjonsskjerm (GV1-2) 
 
1.3 Hensynssoner (jfr. pbl. 12.6):   
 

1. Støysone – gul sone H220 
2. Støysone – rød sone H210 
3. Hensynssone landskap H550 

 
 
 
2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (jfr. pbl. 12-7 nr. 10) 
 
a) Før ny bebyggelse tillates tatt i bruk skal: 

1)  Parkeringsplasser for bil og sykkel være etablert.  
2)  Tilhørende avkjørsler med frisiktsoner være etablert. 
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3)  Renovasjonsanlegg, løsninger for overvannshåndtering, teknisk infrastruktur og 
vegetasjonsskjerm GV1-2 som grenser til det aktuelle utbyggingsarealet være etablert.  

4)  Rekkefølgebestemmelsene knyttet til bygging av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 
mellom Augerød og Våler næringspark ivaretas.   

5) Utomhusareal tilhørende omsøkt bebyggelse være opparbeidet og ferdigstilt. Dersom det 
vedtas brukstillatelse for bebyggelse på vinterstid, skal utomhusarealet være opparbeidet 
senest i løpet av mai måned påfølgende vår.  

 
 

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal:   
1) Det utarbeides en overvannsplan for den delen av området som skal bebygges. Nødvendige 
avbøtende tiltak skal ivaretas i prosjekteringen.  

 2) Rammeplan for vann- og avløpsanlegg være utarbeidet og godkjent av kommunal 
forvaltningsmyndighet.  

 3) Det dokumenteres at drikkevannskapasiteten er tilstrekkelig, og om nødvendig økes slik at 
utbyggingen ikke påvirker leveringssikkerheten i området og i kommunen ellers.   

 
 

 
 
 
3. FELLESBESTEMMELSER  
 
a)  Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 

form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., 
skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. 
juni 1978 nr. 50, § 8 (jfr. pbl. 12-7 nr. 6). 

b)  Gjeldende prinsipper om universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bebyggelse 
og uteoppholdsarealer, i samsvar med gjeldende byggteknisk forskrift (jfr. pbl. 12-7 nr. 4).  

c) Det må til enhver tid påses at støynivået ikke overstiger Miljøverndepartementets krav i 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2021 (jfr. pbl. 12-7 nr. 3). 

d) Det må til enhver tid påses at forurensingsnivået ikke overstiger Miljøverndepartementets krav i 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T-1520/2021 (jfr. pbl. 12-7 nr. 3). 

e) I forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse skal det påses at prosjekteringen følger opp 
anbefalingene gitt i vedlagte fagnotat om overvann, datert 24.08.22. Løsninger for behandling 
av overvann skal godkjennes av kommunen (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 

f) Det skal etterstrebes å oppnå massebalanse innenfor BKB (jfr. pbl. 12-7 nr. 4). 
g) Kommunens veileder for håndtering av overvann skal legges til grunn ved byggesøknad og/eller 

planlegging av ny bebyggelse (jfr. pbl. 12-7 nr. 4). 
h) Byggegrenser (jfr. pbl. 12-7 nr. 1 og 2): 

-  Nedkjøring til p-kjeller, uthus, boder, internveier, støttemurer og andre mindre 
konstruksjoner/installasjoner kan tillates oppført utenfor angitte byggegrenser. Dette gjelder 
imidlertid ikke utenfor byggegrensen mot FV120, der det kun tillates manøvreringsareal.  

- Der det ikke vises byggegrense i plankartet, gjelder Plan- og bygningslovens § 29-4 generelle 
avstandskrav.  

-  Byggegrensen til FV120 er 50 meter, målt fra senterlinjen. Unntak fra dette er ved BKT. 
Byggegrensene i plankartet er juridisk bindende.   

i) Skilt og reklameinnretninger skal ha en utførelse som etter kommunens vurdering tilfredsstiller 
rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene, og de skal ikke virke 
sjenerende. Skilt på fasader skal utføres i en farge som er godt tilpasset bygningens estetiske 
uttrykk. Bruk av kontraster skal unngås. Skilt og reklameinnretninger skal være underordnet og 
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tilpasset bygningens og nabobebyggelsens arkitektoniske utforming, proporsjoner, materiale og 
farger. Dominerende skilt og reklame tillates ikke, og det skal ikke være eller virke 
sammenhengende over hele eller store deler av fasaden. Skilt og reklameinnretninger tillates 
ikke i vegetasjonsbeltene (jfr. pbl. 12-7 nr. 1 og 4). 

j) Ved gjennomføring av bygge- og/eller anleggstiltak innenfor planområdet, skal risiko for 
spredning av svartelistede arter minimeres ved hjelp av god kontroll med massehåndtering, 
rengjøring av maskiner, oppfølging av restareal, midlertidige deponier, rabatter, o.l. (jfr. pbl. 12-
7 nr. 3 og 4). 

k) Viken fylkeskommune skal godkjenne alle tiltak som berører FV120 (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 
l) Rammeplan for vann og avløp skal:  

-    Vise prinsippløsning for vann, avløp og overvannshåndtering.  
- Avdekke utfordringer knyttet til vann, avløp og overvannshåndtering.  
- Foreslå nødvendige tiltak for å håndtere eventuelle utfordringer.  
 
 

 
 
 
4. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
4.1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 
a)  Innenfor felt BKB tillates det etablert industri- og lagerbebyggelse med underordnet 

kontorvirksomhet og tilhørende anlegg. Bedrifter som antas å medføre særlige ulemper i form 
av forurensning som røyk, støv, støy og lukt kan forbys. Dersom bygningsmyndighetene finner 
det nødvendig, kan det kreves utarbeidelse av støyberegninger (jfr. pbl. 12-7 nr. 1 og 2). 

b) Innenfor felt BKB tillates det oppført bebyggelse med maksimal gesimshøyde inntil 15 meter 
målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå, opp til maksimal kote +59. Tekniske anlegg tillates 
å overskride høydebestemmelsene med inntil 3 meter. Det forutsettes at slikt anlegg oppføres 
minimum 5 meter inn fra fasade (jfr. pbl. 12-7 nr. 1). 

c) Innenfor planområdet tillates etablert ny trafostasjon ved behov. Slike etableringer kan tillates 
dersom det sikres minst 5 meter byggegrense rundt nettstasjonen. Dette tillates ikke å komme i 
konflikt med/berøre GV1-2 (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 

d) Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. I et slikt tilfelle må netteier kontaktes for å 
avklare nødvendige krav og spesifikasjoner (jfr. pbl. 12-7 nr. 2 og 4). 

e) Utendørs lager skal innpasses i tiltaket på en slik måte at det ikke virker skjemmende for 
helheten ved anlegget. Midlertidige bygg og anlegg skal ha nøytrale uttrykk. Med midlertidig 
bygg og anlegg menes plan- og bygningslovens definisjon av midlertidig bygg og anlegg (jfr. pbl. 
12-7 nr. 1 og 4). 

f) Parkeringsdekning (jfr. pbl. 12-7 nr. 7): 
-  Det tillates etablert maksimalt 0,7 parkeringsplasser for bil per 100 m2 BRA. For minst 20 % 

av alle parkeringsplasser skal det tilrettelegges for etablering av lademulighet.  
-  Minimum 5% av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Disse skal 

plasseres nærmest hovedinngangspartiene.  
-  Det skal etableres minimum 1 sykkelparkering per 300 m2 BRA. Minst 25% av alle 

sykkelparkeringer skal være under tak. Minst 10% skal tilrettelegges for lademulighet. 
-  For bilparkeringer i fellesanlegg skal det beregnes 18 m2 per parkeringsplass ved beregning 

av BYA. Arealet for sykkelparkering avhenger av endelig løsning.  
g) I forbindelse med byggesøknad skal det redegjøres for plassering, utforming og dimensjonering 

av renovasjonsanlegg. Renovasjonsareal og areal for utelagring skal i størst mulig grad plasseres 
i de deler av feltet som er mest skjermet for innsyn fra omgivelsene, som følge av naturlig 
topografi, bebyggelse eller vegetasjon. Om slike anlegg på grunn av feltets overordnede 
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funksjonalitet må plasseres på deler av feltet med innsyn, skal det etableres skjermingstiltak i 
form av estetiske konstruksjoner eller vegetasjon (jfr. pbl. 12-7 nr. 2).  

h) Maksimalt tillatt arealutnyttelse innenfor BKB er 70% BYA. Bebyggelse og anlegg som skal 
medregnes i BYA, skal være i samsvar med bestemmelsene i gjeldende byggteknisk forskrift (jfr. 
pbl. 12-7 nr. 2). 

i) Estetikk, stedstilpasning og utforming (jfr. pbl. 12-7 nr. 1 og 4): 
-  Ny bebyggelse innenfor planområdet skal gis en helhetlig utforming med tanke på form, 

farge og materialbruk. Det skal sikres at all bebyggelse gis et helhetlig uttrykk med en tydelig 
sammenheng, selv om området vil utvikles over tid. 

- Bebyggelsens dimensjoner skal tones ned og fjernvirkning dempes ved hjelp av estetiske 
virkemidler. Fargebruk skal være dempet.  

- Bebyggelse og anlegg skal planlegges på en helhetlig måte.  
- I forbindelse med søknad om byggetillatelse for ny bebyggelse skal det redegjøres for 

bebyggelsens plassering, farge og materialbruk. 
j) BKB tillates delt opp i flere mindre parseller. Ved en slik løsning, skal aktuelle 

rekkefølgebestemmelser inntreffe ved første utbygging innenfor BKB. Dette gjelder krav om 
etablering av vegetasjonsskjerm (GV1-2), § 2a 4 (bygging av gang- og sykkelvei) og 2b 3 
(dokumentere drikkevannskapasitet). Øvrige rekkefølgekrav gjelder for det enkelte 
utbyggingstrinn/parsell (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 

k) Innenfor BKB skal det sikres uhindret adkomst til BKT (jfr. pbl. 12-7 nr. 2).  
l) Det skal utarbeides en utomhusplan som vedlegges byggesøknad. Utomhusplan med eventuelle 

snitt skal foreligge i hensiktsmessig målestokk. Utomhusplan skal minimum vise (jfr. pbl. 12-7 nr. 
1, 2 og 4): 
- Bebyggelsens plassering og snitt som viser eksisterende og planlagt terreng  
-  Nye eiendomsgrenser  
- Nytt terreng skal vises med nødvendige punkthøyder og fallforhold  
-  Høyder på veg, tomt, bebyggelse og gjerder skal angis sammen med eventuelle støttemurer 

som er nødvendige for å oppta nivåforskjeller 
-  Trafikkforhold med snuareal, manøvreringsareal, fortau, avkjørsel fra SKV, parkering og 

sykkelparkering 
-  Utforming av renovasjonsanlegg 
-  Håndtering av overvann og flomsikringstiltak  
-  Grønnstruktur/vegetasjon  
-    Belysning  
-  Frisiktsoner og avkjørsler  
-  Tekniske forhold som vann- og avløpstrasé, avrenning, håndtering av overflatevann og 

arealenes materialbruk. 
-  Eventuelle terrengendringer mot nabogrenser.  

m) I forbindelse med oppføring og prosjektering av ny bebyggelse innenfor BKB, skal det sikres at 
nødvendig infrastruktur for tilkobling til fjernvarme etableres i tilknytning til ny bebyggelse, slik 
at bebyggelse kan forsynes med fjernvarme i fremtiden (jfr. pbl. 12-7 nr. 4). 

 
 

4.2 Øvrige kommunaltekniske anlegg (BKT) 
a)  BKT tillates benyttet til kommunal tekniske anlegg. Dette kan være dagens pumpestasjon, eller 

annen type teknisk anlegg (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 
b) BKT skal ha adkomst via BKB (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 
c) Maksimalt tillatt arealutnyttelse innenfor BKB er 20% BYA (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 

 
 

 
5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
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5.1 Kjøreveg (SKV) 
a)  SKV er en videreføring av dagens etablerte kjørevei (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 
b) Løsninger for trafikk skal sikres i tråd med anbefalingene gitt i vedlagt trafikkanalyse, datert 

25.08.22 (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 
c) Fra SKV tillates etablert minimum 2 og maksimum 3 avkjørsler. Ved behov må flere 

virksomheter/parseller ha felles avkjørsel.  
Den søndre avkjørselen skal være minimum 50 meter fra veikrysset Hobølveien – Granittveien. 
Dette tilsvarer plasseringen av den søndre adkomstpilen i plankartet. (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 

d) For frisiktsoner til nye avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende 
veiers plan. Enkeltstolper tillates innenfor frisiktsonen (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 

e) Nye avkjørsler skal prosjekteres og opparbeides i tråd med Statens vegvesens håndbok N100 
Veg- og gateutforming. Dette gjelder både selve avkjørselen og tilhørende frisiktsone (jfr. pbl. 
12-7 nr. 7). 

 
5.2 Gang- og sykkelvei (SGS) 
a) SGS er en videreføring av dagens tilkomst til etablert kollektivholdplass (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 
 
 
 
6. GRØNNSTRUKTUR   
 
6. Vegetasjonsskjerm (GV1-2)  
a) GV1-2 skal fungere som en grønn buffersone og vegetasjonsskjerm mellom ny bebyggelse og de 

omkringliggende områdene (jfr. pbl. 12-7 nr. 6). 
b) GV1-2 skal opparbeides med busk- og trevegetasjon som tilfører området grønne kvaliteter og 

skjermingseffekt (jfr. pbl. 12-7 nr. 6). 
c)  GV1-2 skal opparbeides med flersjiktet stedegen vegetasjon. (jfr. pbl. 12-7 nr. 1 og 4). 
d) Dersom det vedtas brukstillatelse for bebyggelse på vinterstid, skal vegetasjonsskjermen være 

opparbeidet senest i løpet av mai måned påfølgende vår (jfr. pbl. 12-7 nr. 4). 
e) I de tilfeller der det gjøres tiltak innenfor GV1-2, skal det utformes som slake skråninger binder 

sammen BKB og arealer utenfor GV1-2. (jfr. pbl. 12-7 nr. 2 og 4). 
f) For den delen av GV1 som berøres av dyrket mark, tillates dagens arealbruk videreført (jfr. pbl. 

12-7 nr. 2). 
g) Ved ny beplantning skal det benyttes lokale arter, og arter som er til nytte for pollinerende 

insekter. (jfr. pbl. 12-7 nr. 4). 
h) Det tillates nødvendig teknisk infrastruktur som va-ledning, el-kabler, nødvendig tiltak for 

behandling av overvann og liknende nedgravd i grunnen. Inngrepet skal skje skånsomt for å 
bevare vegetasjon og landskap. Etter slik nedgravning må landskapet tilbakeføres og beplantes 
med stedlig vegetasjon slik at infrastrukturen ikke er synlig. (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 

i) Det tillates etablering av voller (støy/innsynsdempende) og støyskjerming ved behov. Dette kan 
være maksimalt 5 meter høyt over gjennomsnittlig planert terreng, og tillates å tildekke hele 
BKB (ingen begrensing på lengde) (jfr. pbl. 12-7 nr. 4). 

j) Vegetasjonsskjerm tillates ikke benyttet til parkering, lagring eller lignende, men tillates benyttet 
ifm. infiltrasjon og behandling av overvann (jfr. pbl. 12-7 nr. 4). 

k) Det tillates etablert gangforbindelser gjennom GV1, for krysning av SKV og adkomst til regulert 
gang- og sykkelvei. (jfr. pbl. 12-7 nr. 2). 

l) Installasjoner og beplantning i området skal ikke hindre frisikt i kryssene. (jfr. pbl. 12-7 nr. 7). 
m) Etableringer av solcellepaneler kan vurderes under forutsetninger av nødvendige hensyn 

forbundet med vegetasjonsskjermen ivaretas. Dette kan løses ved at f.eks. solcelleanlegg 
etableres sammen med jordvoller eller fysisk skjerming/gjerde, slik at innsyn til næringsområdet 
begrenses. Løsninger og søknadsprosess som gjelder dette må avklares med Våler kommune.  
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7.  HENSYNSSONER (JFR. PBL. 12-6) 
 
7.1 Støysone gul H220 og rød H210 
a) Det må påses at ny bebyggelse og anlegg oppføres i tråd med Retningslinjene for støy i 

arealplanlegging, T-1442/2021.  
b) Ved mistanke om at grenseverdiene overskrides, skal det gjennomføres nødvendige støyfaglige 

undersøkelser og sikres eventuelle avbøtende tiltak.  
 
7.2 Hensynssone landskap H550  
a) Ny bebyggelse skal oppføres i tråd med reguleringsplanens krav til estetikk og utforming, slik at 

eksponeringen mot omgivelsene begrenses.  
 
 
 
8.  EIEFORM (jfr. pbl. 12-7 nr.14).   
 
8.1 Privat, felles og offentlig eiet 
a) Dersom det er formålstjenlig, kan SGS og SKV overdras til Våler kommune. Alternativt vil det 

være felles eiet.  
b) BKB og GV1-2 skal være privat eiet.  
c) BKT er regulert som offentlig eiet, og skal fradeles og overdras til Våler kommune.   


