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1 Hensikten med planen  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny næringsbebyggelse med tilhørende anlegg 
innenfor delfelt A i gjeldende områdereguleringsplan Våler næringspark. Planlagte tiltak er i tråd med 
kommuneplanens arealdel og gjeldende områdeplan. Aktuelt hovedformål er næringsbebyggelse, 
med industri og lager som underformål.  

Reguleringsplanen er utarbeidet av HS arealplan AS på vegne av Forslagsstiller Moss og Våler 
næringspark AS.  

2 Bakgrunn 

2.1 Beliggenhet og planområdet  
Planområdets beliggenhet er mellom Mosseporten og Kirkebygda i Våler kommune. Avstanden til 
Våler Herredshus, i Kirkebygda, er cirka 5,6 km i kjøreavstand (google maps).   

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet i Våler, fremhevet med rød sirkel.  

I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Plangrensen omfatter selve eiendommen som skal utvikles, i 
tillegg er grønnstruktur og tilstøtende arealer for tilstøtende veiareal tatt med.  
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Figur 2: Plangrensen er fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet er cirka 70,7 daa.  

Planområdets omgivelser består i stor grad skogsområder, dyrka mark samt tilstøtende 
næringsbebyggelse innenfor næringsparken.  

Området er betjent av to kollektivholdeplasser, og gangavstanden er cirka 150 meter fra det 
planlagte byggeområdet.  

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Moss og Våler næringspark AS. HS arealplan er engasjert som plankonsulent. 
Reguleringsplanen er utarbeidet i et godt og tett samarbeid med forslagsstiller og konsulenter fra 
Cowi som har bidratt med fagrapporter innen fagene vann- og avløp, trafikk og landskapsarkitektur.  

Kontaktinfo HS arealplan AS:  

 Håvard Skaaden 
 hs@hsarealplan.no  
 Mob: 41676496 

 
 
 

mailto:hs@hsarealplan.no


 

6 

 
Nedenfor er oversikt over registrerte eiere innenfor planområdet iht Statens kartverk:  

Gnr/bnr  Eier  Kommentar  
22/8 Ske gårdsinvest AS  Eksisterende veiareal vil 

fradeles og overdras til Våler 
kommune 

22/3 Knut Erik Herslet En tidligere eneboligtomt. 
Eneboligen er revet og 
tidligere bruk har opphørt.  

537/29 Viken fylkeskommune  Del av fylkesveien  
 

Forslagsstiller har inngått nødvendige avtaler for erverv og gjennomføring av planlagte tiltak.  

2.3 Tidligere vedtak i saken  
Det er ingen tidligere vedtak som gjelder konkret for dette planarbeidet. Imidlertid har rammene for 
gjeldende områdeplan vedtatt 18.06.09, sist endret 14.10.13, vært styrende for utformingen av 
denne reguleringsplanen.  

2.4 Utbyggingsavtaler 
Det kan bli aktuelt å inngå utbyggingsavtaler mellom Våler kommune og tiltakshaver i forbindelse 
med senere detaljprosjektering og utbygging. Det er imidlertid tidligere inngått en utbyggingsavtale 
som regulerer fremdrift for realisering av gang- og sykkelvei frem til Augerød. En realisering av gang- 
og sykkelveien er sikret i reguleringsplanens bestemmelser.  

2.5 Krav om konsekvensutredning?  
Innledningsvis i planarbeidet ble det vurdert om planarbeidet utløser behov for 
konsekvensutredning. Det er konkludert med at et slikt krav ikke utløses. Det begrunnes i hovedsak 
med at det allerede er utført en konsekvensutredning for hele næringsområdet, inkludert felt A. 
Nedenfor er et utdrag av KU-notatet:  

Alle detaljreguleringsplaner skal vurderes opp mot forskrift om konsekvensutredninger, 
siste versjon (2017-07-01).  

§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

§ 6 gjelder for planer som fanges opp av kriteriene i Vedlegg I i Forskrift om 
konsekvensutredninger. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne 
tidligere planen. 

Tiltaket er tidligere konsekvensutredet, og skal derfor ikke vurderes etter kriteriene i 
vedlegg I og § 6. 

§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn, jfr. vedlegg II. § 8 gjelder for reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. 
Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en 
tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

Tiltaket er tidligere konsekvensutredet, og skal derfor ikke vurderes etter kriteriene i 
vedlegg II og § 8. 
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I 2014 ble det utarbeidet en egen konsekvensutredning, som skulle gjøres gjeldende for hele 
næringsparken og pågående planprosesser. Relevante opplysninger fra konsekvensutredningen er 
vurdert i kapittel 4. I reguleringsplanen er det rettet spesielt fokus på de temaene spesielt relevant 
for dette planarbeidet.   

3 Planprosessen 
Den 04.01.22 ble det gjennomført et formelt oppstartsmøte med Våler kommune. Oppstart av 
planarbeidet ble kunngjort den 22.02.22 i Moss avis og på Våler kommunes nettside. Samtidig med 
kunngjøringen ble de også sendt ut varsel om oppstart i form av brev til naboer og gjenboere, 
grunneiere og fagmyndigheter.   

Det kom inn 10 innspill til planarbeidet. I kapittel 8 er det laget et sammendrag av disse og 
kommentert hvordan innspillene er hensyntatt i planarbeidet.   
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4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra overordnet 
plan) 

4.1 Overordnede planer  
Fylkeskommunale planer  

I gjeldende fylkesplan – Østfold mot 2050, er planområdet avsatt til tettbebyggelse. Fylkesplanen 
omtaler også flere generelle retningslinjer som angår næringsbebyggelse og lokalisering av 
næringsbebyggelse. Disse føringene er i nødvendig grad ivaretatt i områdeplanen/kommuneplanens 
arealdel, og gjengis derfor ikke i reguleringsplanen. 

 
Figur 3: Utdrag av Fylkesplanen sammen med plangrensen, vist med sort omriss.    
 

Kommunale planer  

Kommuneplanens arealdel 2011-2022 

Arealet innenfor planområdet er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse og grønnstruktur. 
Planområdet berøres også av hensynssone landskap. Kommuneplanen omtaler generelle 
målsettinger om kommunens ønskede næringsutvikling. Nedenfor gjengis utvalgte utdrag som er 
relevante for dette konkrete planarbeidet:  

 Fortsatt utbygging av Våler Næringspark for plasskrevende bedrifter og anlegg som kan ligge 
mer perifert i forhold til hovedinfrastrukturen. 

 Den enkelte bedrift som etablerer seg i nye områder må sikres tilstrekkelig areal slik at 
bedriften har optimale muligheter for rasjonell drift/logistikk og sikrer framtidig ekspansjon i 
tilstrekkelig grad. 

 Nye ervervsområder planlegges med god tilgjengelighet og nærhet til viktige 
trafikknutepunkter. 

De planlagte tiltakene er i tråd med intensjonene og føringene i kommuneplanen. 
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Figur 4: Utdrag av gjeldende kommuneplan, sammen med plangrensen.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 

I kommuneplanens samfunnsdel, pekes det på konkrete målsetninger om arbeidsliv og sysselsetting, 
dette er spesielt relevant for dette planarbeidet. Nedenfor gjengis utdrag fra samfunnsdelen:  

 Prinsippet om transporteffektivitet og fylkesplanens (Fylkesplan, Østfold mot 2050) regionale 
strategier fokuserer på sentralisering av arbeidsplasser med mange ansatte. Der det er en 
målsetting å etablere/ flytte disse til transportknutepunkt, vil det følge trenden at Våler, med 
dårlig tilgang til kollektivtransport, vil ha relativt dårlig tilgang på arbeidsplasser som 
sysselsetter mange i kommunen.  
Likevel er det en målsetting for kommunen å opparbeide flere arbeidsplasser i Våler. I tillegg 
til næringsområdene som tilrettelegges for større bedrifter og bygninger, er det ønskelig å 
etablere flere småskala arbeidsplasser som gjerne tar utgangspunkt i kommunens eget 
ressursgrunnlag. 

De planlagte tiltakene er i tråd med intensjonene og føringene i kommuneplanens samfunnsdel. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner  
Reguleringsplan – områdeplan for Våler næringspark, 16.06.2008  

Gjeldende områdeplan åpner for inntil 15 meter gesimshøyde og maksimalt tillatt BYA på 70 %. I 
ny reguleringsplan vil de gjeldende høydene videreføres. Områdeplanen ble opprinnelig vedtatt i 
2008, med reviderte bestemmelser fra 2013.  
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Gjeldende områdereguleringsplan stiller krav om bebyggelsesplan for hvert enkelt delfelt innenfor 
planområdet, før nytt anlegg tillates oppført. Begrepet «bebyggelsesplan» har senere blitt erstattet 
med «detaljreguleringsplan». Gjeldende områdereguleringsplan gir flere føringer for hvert enkelt 
delområde, og dette planarbeidet vil følge opp de aktuelle føringene som gjøres gjeldende for delfelt 
A, så vel som supplerende bestemmelser som gjelder alle delfeltene.    

Reguleringsplanen følger opp- og ivaretar bestemmelsene og intensjonene i områdeplanen.  

   
Figur 5: Utdrag av gjeldende reguleringsplaner, sammen med plangrensen.  
 
Våler næringspark – konsekvensutredning (2014) 
I 2014 ble utarbeidet en helhetlig konsekvensutredning for Våler næringspark. Det ble utredet to 
alternativ, i tillegg til nullalternativet. I denne konsekvensutredningen ble følgende temaer vurdert:  

1. Trafikk, inkl. gs-veger, kollektiv 
2. Kulturminner- /kulturmiljøer 
3. Biologisk mangfold, inkl. vilt 
4. Grønnstruktur, landskap, terreng 
5. Overvann 
6. Risiko og sårbarhet 
7. Universell utforming 
8. Teknisk infrastruktur – VA 
9. Teknisk infrastruktur – Elektro 
10. Teknisk infrastruktur – Fjernvarme 
11. Massebalanse 
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Flere av temaene er også være relevante for dette planarbeidet. Dette gjelder spesielt temaene 
grønnstruktur, landskap og terreng. Nedenfor er det gjengitt utdrag av de vurderingene som ble gjort 
for disse temaene i den gjeldende konsekvensutredningen, både konsekvenser og avbøtende tiltak:  

«Konsekvenser  

 Utvikling av området til næringspark vil medføre negative konsekvenser for landskapet. 
En stor del av det småkuperte terrenget i området blir flatet ut for å få hensiktsmessige 
næringstomter. Landskapet vil få et mer monotont uttrykk, og bygninger vil bli 
dominerende blikkfang i området.  

 Gjennom ulike tiltak kan man imidlertid gjøre inngrepene mindre dominerende, og for 
alle alternativ gjøres dette gjennom etablering av tomter på ulike nivåer, samt gjennom 
bruk av vegetasjon. 

 

Avbøtende tiltak:  

 For å begrense fjernvirkning bør det settes en øvre grense for overkant høyde bygg. Når 
det gjelder bygningsvolumer generelt bør det unngås store, sammenhengende fasader 
mot sør og vest.  

 For å begrense fjernvirkning og nærvirkning bør det settes krav om at fasader skal brytes 
opp, enten i konstruksjon eller med visuelle effekter. Det bør benyttes farger og 
materialer som samsvarer med de naturlige omgivelsene.  

 Det er viktig at det etableres tomter i ulike nivåer, og at det brukes vegetasjon for å 
dempe opplevelsen av at dette er et monotont næringsområde med store bygg som 
dominerer landskapsbildet.  

 Ved etablering av vegetasjon bør det være en blanding av sakte- og hurtigvoksende arter. 
Dette for å sikre at skjerming oppnås så raskt som mulig, samtidig som det vil fungere 
over tid. I tillegg er det positivt at det gir ulike sjikt i vegetasjonen. Det bør settes krav til 
høyde på vegetasjon som skal ha en skjermingsfunksjon. Ved etablering av ny vegetasjon 
bør det også tilstrebes bruk av stedegne arter.  

 I den grad det er mulig bør det vurderes å slake ut skråninger mellom tomter, og mellom 
tomter og tilstøtende areal for å gi området et mest mulig naturlig uttrykk med gode 
overganger.» 

 

Et annet relevant tema vil være trafikk. Planlagte tiltak vil føre til en trafikkøkning både på det 
overordnede veinettet, men også internt på næringsområdet. I konsekvensutredningen ble også 
dette grundig vurdert, og nedenfor gjengis et utdrag fra konsekvensutredningen:  

«Konsekvenser:  

 For alternativ 1 og 2 er det beregnet en økning i ÅDT på 2610 kjt/døgn.  
 I forbindelse med utbygging av utredningsområdets adkomstkryss er det etablert 

bussholdeplass ved utredningsområdet. Dagens kollektivtilbud ved planområdet ikke er 
spesielt god, og det kan ikke regnes med høy kollektivandel til/fra planområdet.  

 Planlagt gang- og sykkelveg langs fv. 120, samt gang- og sykkelveg parallelt med intern 
gang- og sykkelveg vil gi adkomst for myke trafikanter til de forskjellige 
næringsvirksomhetene fra bussholdeplassen ved adkomstkrysset.  

 Trafikkberegningene tilsier akseptabel trafikkavvikling med én adkomst.  
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Avbøtende tiltak: 

 Beregninger viser at det i eksisterende situasjon er behov for etablering av 
venstresvingefelt i krysset fv. 120/fv. 220. Behov for venstresvingefelt vil øke ytterligere 
etter hvert som trafikken øker.  

 I følge beregninger vil ingen av utbyggingsalternativene medføre behov for avbøtende 
tiltak i krysset mellom fv. 120 og Granittveien. Trafikkøkning på fv. 6 er ikke gunstig, men 
beregnet trafikkmengde er ikke høyere enn at trafikken vil avvikles tilfredsstillende uten 
krav til avbøtende tiltak. 

 Forutsatt utbygging av gang- og sykkelveg langs fv. 120, som regulert og satt som 
rekkefølgekrav i reguleringsplan for Våler næringspark, og utbygging av parallell gang- 
og sykkelveg langs Granittveien, anses det ikke nødvendig med avbøtende tiltak for gang- 
og sykkeltrafikk.» 

 

Det som berører nevnte- og spesielt relevante temaer fra konsekvensutredningen, er mer grundig 
beskrevet i kapittel 7.1, 7.2 og 7.6. Når det gjelder trafikk, henvises det også til vedlagt trafikkanalyse. 
I planbeskrivelsen og vedlegg til denne, er det også snitt og 3D-illustrasjoner som skal fremheve 
virkningene av ny bebyggelse.  

4.3 Tilgrensende planer  
Planområdet grenser til reguleringsplan for MOV Næringspark (planID 56) mot øst og Våler 
næringspark og felt B mot nord (planID 36). 

Reguleringsplanen vil legge til rette for beslektede formål som tilgrensende planer, og det vil sikres 
en ryddig og god sammenheng mellom eksisterende og ny reguleringsplan, slik at det blir helhetlige 
og gode løsninger og grensesnitt.  

4.4 Statlige planretningslinjer/rikspolitiske retningslinjer 
Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. 

Planarbeidet legger ikke til rette for arealbruksformål som skal benyttes av barn og unge. 
Tilgrensende arealbruk, med næringsbebyggelse, bidrar til at området ikke er egnet for lek og 
opphold av barn og unge.  

Planarbeidet er varslet igangsett og utarbeidet i tråd med Våler kommunens prosedyrer for 
gjennomføring av reguleringsplanprosesser. Nødvendige hensyn med tanke på medvirkning 
forutsettes derfor ivaretatt i planarbeidet.  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

Formålet med planretningslinjen er å: 
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 Sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter plan- 
og bygningsloven. 

 Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 
 Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med 

reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, samt bidra til avveiing og samordning når 
utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn eller 
interesser. 

 

Planlagte tiltak innebærer en videreutvikling av et eksisterende næringsområde. Ny bebyggelse vil 
oppføres med gjeldende byggetekniske standarder, det stilles derfor strenge tekniske krav til ny 
bebyggelse.   

Statlige planretningslinjer for Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Retningslinjene sikrer at 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. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.   

Planlagte tiltak innebærer en utvidelse av et eksisterende næringsområde. Planområdet har god 
tilgang til overordnet infrastruktur og veinett, noe som er en viktig forutsetning for det aktuelle 
prosjektet og fremtidige brukere. Planområdet er også tilgjengelig for myke trafikanter og tilreisende 
via kollektiv transport.  

 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Det aktuelle området er rensket for trær og vegetasjon og delvis planert. Det opprinnelige terrenget 
var småkupert. Imidlertid er de overordnede terrengformasjonene forholdvis slake, slik at det 
vurderes å være gode forutsetninger for å kunne utvikle et rasjonelt og velfungerende 
næringsområde og at nye anlegg kan tilknyttes eksisterende veisystem og infrastruktur. Mesteparten 
av planområdet utgjør i dag den planlagte næringstomten. I tillegg berøres også tilstøtende 
adkomstvei Granittveien og grøntbelte mot landbruksarealene mot øst.  

Planområdet grenser inntil, og vil være en del av Våler næringspark. De tilgrensende næringstomtene 
er allerede helt- eller delvis utbygd. Innenfor næringsparken er det i hovedsak lager- og 
industribedrifter. Området er spesielt egnet for bedrifter med behov for mye areal, men som normalt 
ikke er besøksintensive og har et lavt antall ansatte i forhold til størrelsen. Planområdets beliggenhet 
tett inntil eksisterende næringsområde, tilsier at området er lite egnet for utvikling til støyfølsom 
bebyggelse.  
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Figur 6: Bilder som viser deler av Våler næringspark i dagens situasjon.  
 
Mot syd er det skogsområder og landbruksarealer. I nærområdet er det betydelige innslag av dyrka 
mark i de flatere partiene i terrenget, og samtidig skogsområder i de mer fjelldominerende og 
kuperte områdene.   

5.2 Stedets karakter og landskap  
Planområdet utgjør i dag en del av et næringsområde. Som en del av planarbeidet vil det sikres 
etablering av grønne buffersoner rundt ny bebyggelse, mot øst, syd og vest, slik at uheldig 
eksponering begrenses.   

Mot øst vil terrenget har slakt fall, slik at det blir en god overgang til eksisterende kantsoner til 
fylkesveien, skog og dyrka mark. Reguleringsplanen åpner for bebyggelse i inntil 15 meter, og 70% 
BYA. Ved full utnyttelse av området, forventes det at bebyggelsen vil bli noe eksponert, selv om 
grøntområdene kan bidra til å dempe dette. I nærområdet er det gjort mye terrengbearbeiding, 
siden området allerede i stor grad er utviklet til næringsbebyggelse. Planlagte tiltak vil derfor 
representere en videreutvikling av eksisterende næringsområde.  

Med hensyn på landskapsvirkningene, er det positivt å samle næringsbebyggelse på ett område (én 
næringspark), fremfor å spre bebyggelsen på flere områder.  
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Figur 7: Flyfoto over et større område, sammen med planavgrensningen.  

5.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Ifølge Miljødirektoratets kartportal www.miljostatus.no  er det ikke registrert noen kulturminner 
eller kulturmiljø med behov for vern innenfor planområdet.  

5.4 Naturverdier og biologisk mangfold  
Ifølge Miljødirektoratets kartportal www.miljostatus.no er det ikke registrert noen arter med form 
for vern innenfor planområdet.  

5.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk 
Planområdet utgjør en del av et større næringsområde, og representerer ingen verdi som 
rekreasjonsområde.  

5.6 Landbruk 
Planområdet berører ikke landbruksinteresser. Det er noe vegetasjon/skog innenfor planområdet, 
lengst mot øst. Dette er imidlertid så lite at det ikke kan regnes som drivverdig for uttak av tømmer. I 
tillegg har reguleringsplanen føringer om at dette arealet skal bevares, for å bidra til å skape mykere 
overganger mellom bebygde arealer og landbruksarealene mot sydvest.   

5.7 Trafikkforhold  
Adkomst  

http://www.miljostatus.no/
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Adkomsten til planområdet er fra Hobølveien via Granittveien. Granittveien er privat og ligger på 
samme eiendom som skal bygges ut. Granittveien med tilhørende veikryss til Hobølveien er 
prosjektert og opparbeidet med tanke på å betjene hele næringsområdet.  

 
Figur 8: Bilde som viser dagens veikryss Hobølveien – Granittveien. Det aktuelle utbyggingsområdet 
vises til venstre i bildet.  
 
Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en trafikkanalyse. Aktuelle anbefalinger fra 
trafikkanalysen er innarbeidet i reguleringsplanen. Ved behov for mer grundige opplysninger 
henvises det til trafikkanalysen som ligger vedlagt reguleringsplanen.  

Ulykkesstatistikk 

Det er registret fire trafikkulykker i nærheten av planområdet. Vedlagt trafikkanalyse har 
supplerende opplysninger vedrørende dette.  

Årstall Beskrivelse  Plassering  
1985 Påkjørsel av dyr. En bil involvert.  Syd for veikrysset Granittveien – Hobølveien  
1998 Utforkjøring med en bil involvert.  Syd for veikrysset Granittveien – Hobølveien  
2006 Ulykke i kurve. To biler involvert.  Syd for veikrysset Granittveien – Hobølveien  
2008 Ulykke i kurve Syd for veikrysset Granittveien – Hobølveien  

  

Det er ikke registrert trafikkulykker i nærområdet etter at det nye veikrysset ble etablert.  
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Figur 9: Registrerte ulykkespunkt er fremhevet med grønne prikker. Den store prikken markerer to 
hendelser/ulykker.  
 
Kollektiv transport  

Planområdet betjenes av to kollektivholdeplasser, en i nord- og sørgående retning. Dette er lokalisert 
i nærheten av veikrysset, slik at det har god tilgjengelighet for brukere av næringsområdet. 
Gangavstanden fra utbyggingsområdet er cirka 150 meter fra kollektivholdeplassene.  

Planområdet er betjent med regelmessige bussavganger fra rute 620 – Moss – Svinndal.  

5.8 Barns interesser 
Planområdet er opparbeidet som en næringstomt, og utgjør en del av et større næringsområde. 
Planområdet vurderes å ikke representere noen interesse for barn. Det er heller ingen boliger i 
nærområdet, slik at barn har en veldig begrenset tilgang til området.  

5.9 Sosial infrastruktur 
Planarbeidet legger opp til etablering av næringsbebyggelse, og sosial infrastruktur anses å ikke være 
relevant for den typen virksomheter som planlegges.  

5.10 Universell tilgjengelighet  
Store deler av planområdet er planert og påbegynt klargjort som utbyggingstomt. Det er ikke særskilt 
lagt til rette for løsninger med universell utforming som standard i dagens situasjon.  

5.11 Teknisk infrastruktur 
Det finnes et eksisterende høyspentanlegg i området. Ny bebyggelse kan koble seg på dette, dersom 
kapasiteten er tilfredsstillende. Det eksisterer en trafostasjon innenfor planområdet, ved et eventuelt 
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behov for økt kapasitet kan denne oppgraderes. Reguleringsplanen åpner også for at det kan 
etableres flere/nye trafostasjoner innenfor planområdet.  

Innenfor planområdet er det et kommunalt avløpsanlegg. Dette reguleres med formålet øvrige 
kommunal tekniske anlegg. Dette er et ganske åpent og fleksibelt formål, noe som gir kommunen 
anledning til å ha en fleksibel bruk av arealet til ulike typer kommunalt teknisk anlegg, som ikke 
nødvendigvis kun omfatter pumpestasjon. Det er sikret areal til parkering av servicebil innenfor 
formålet.  

5.12 Grunnforhold 
Arealene innenfor planområdet er i NGU’s løsmassekart anvist med bart fjell, stedvis tynt dekke 
(rosa) og tynt humus-/torvdekke. I dagens situasjon er imidlertid vegetasjon og jordmasser på store 
deler av utbyggingstomten fjernet, slik at området i hovedsak består av steinmasser og fjell.  

Ifølge NVE’s kartbaserte veileder for reguleringsplaner, er ikke området skredutsatt. På bakgrunn av 
dette er ikke områdestabiliteten utredet grundigere.  

 
Figur 10: Løsmassekart fra NGU’s kartportal. Blå skravur viser områder der det kan være marine 
avsetninger.  

5.13 Støyforhold 
I tillegg til tilstøtende næringsbedriften, er Hobølveien den nærmeste støykilden, like sydøst for 
planområdet. Planområdet berøres av både gul og rød støysone. Imidlertid legger ikke planarbeidet 
opp til støyfølsom arealbruk, og den røde støysonen er utenfor utbyggingsområdet jfr. plankartet.  

Det er ingen boliger eller annen støyfølsom bebyggelse i nærheten til planområdet som forventes å 
bli berørt av planlagte tiltak. Det er imidlertid ikke kjent hvorvidt fremtidige virksomheter vil være 
støyende. Uavhengig av dette må fremtidige brukere forholde seg til anbefalingene i retningslinje om 
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behandling av støy i arealplanlegging T-1442 / 2021. Dette er sikret i reguleringsplanens 
bestemmelser. Støyforholdene er med bakgrunn i dette ikke utredet ytterligere.  

 
Figur 11: Kart som viser registrerte støysoner sammen med plangrensen.  
 

5.14 Luftforurensing 
Biltrafikk er en vesentlig kilde til luftforurensing. Svevestøv (PM10) og nitrogendioksider (NO2) er de 
viktigste luftforurensningskomponentene med tanke på kvantitet og eventuelle helseeffekter, og er 
de parameterne som anbefales utredet i Miljødirektoratets retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. 

Nærmeste kilde til forurensing, er tilgrensende næringsvirksomheter og til dels Hobølveien. Det er 
imidlertid ikke kjent at eksisterende aktører forurenser i nevneverdig grad. Dette er moderne anlegg, 
og det forventes at de forholdene seg til gjeldende regelverk og grenseverdier. Planarbeidet legger 
ikke opp til følsom bebyggelse, men lager- og industribebyggelse.  

Luftforurensing er på bakgrunn av dette er ikke utredet ytterligere. Fremtidig bruk av arealene må 
uansett forholde seg til anbefalingene i T-1520 

5.15 Næring 
Planområdet består ikke av noen form for næringsvirksomhet i dagens situasjon. Imidlertid er det 
næringsbedrifter på tilgrensende eiendommer. Området er også regulert til et helhetlig 
næringsområde, slik at dette vil på sikt være et betydningsfullt næringsområde for regionen. 



 

21 

6 Beskrivelse av planforslaget  

6.1 Planlagt arealbruk 
Innenfor planområdet vil det legges til rette for etablering av ny næringsbebyggelse innenfor det som 
er omtalt som Felt A i gjeldende områdeplan. Felt A utvikles i tråd med de føringene som er gitt av 
områdeplanen som gjeler for hele næringsområdet.  

Felt A er cirka 51 daa. stort, men kan deles opp i flere parseller, slik at det i fremtiden vil være flere 
aktører innenfor planområdet. Reguleringsplanen åpner for formålene industri og lager. 
Næringsområdet vil være spesielt egent for aktører med store arealbehov og god tilgjengelighet til 
overordnet offentlig veinett. Det er lagt vekt på å ha en god tilpasning til de utviklede delene av 
næringsområdet og infrastruktur, slik at området vil fremstå som helhetlig når det er ferdig utviklet.  

Som en del av planarbeidet er det også sikret areal for etablering/videreføring av dagens 
grønnstruktur i området. Dette skal bidra til å skjerme bebyggelsen for å redusere nær- og 
fjernvirkning. I tillegg er det generelt positivt å tilføre området grønne kvaliteter, siden 
næringsområder normalt er preget av store bygninger og høy andel harde flater.   

6.2 Reguleringsformål og hensynssoner  
Arealtabell og gjennomgang av reguleringsformål.  

Reguleringsformål PBL § 12-5 Betegnelse i kart  Størrelse daa 
Nr. 1 Bebyggelse og anlegg    
Industri/lager BKB 50,8 
Øvrige kommunaltekniske anlegg BKT 0,3 
   
Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur    
Kjøreveg  SKV 1,8 
Gang- og sykkelvei  SGS 0,1 
   
Nr. 3 Grønnstruktur     
Vegetasjonsskjerm   GV1-2 17,7 
   
Areal totalt   70,7 
   
   
Hensynssoner PBL § 12-6   
Hensynssone landskap  H550 70,7 
Støysone gul H220 17,00 
Støysone rød  H210 4,0 

 

Næringsbebyggelse BKB 

Innenfor BKB tillates etablert ny bebyggelse for lager og industrivirksomhet med tilhørende anlegg. 
Som en del av anlegget tillates også etablert blant annet tilhørende kontorfunksjoner.  

Anlegget inkluderer både selve bebyggelsen, men også utendørs funksjoner som manøvreringsareal, 
parkeringsplasser, reoler, renovasjonsanlegg, trafostasjon og eventuelt pumpestasjon med mere. 
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BKB kan utvikles med maksimalt 70 % BYA. Ny bebyggelse tillates å ha maksimalt gesimshøyde på 15 
meter, og skal ikke være høyere enn kote 59 (+ eventuelle tekniske anlegg).  

Øvrige kommunaltekniske anlegg (BKT) 

BKT tillates benyttet til kommunaltekniske anlegg. Det gis ingen begrensninger i hva slags type anlegg 
som tillates. Dagens pumpestasjon tillates opprettholdt.  

Adkomst til BKT skal være via BKB.  

Gang- og sykkelvei SGS 

SGS er en videreføring av dagens etablerte gangforbindelse som er etablert frem til 
kollektivholdeplassen. Det planlegges ikke nye tiltak her, men dagens arealbruk stadfestes og 
videreføres i planen.   

Kjøreveg SKV 

SKV er en videreføring av dagens kjørevei Granittveien. SKV har et lite avvik mot sørøst, der etablert 
kjørevei er noe bredere enn hva som er anvist i områdeplanen. Dette kan ha sammenheng med 
etablert veideler/dråpeøy i Granittveien, som områdetplanen ikke tok høyde for plankartet (ikke 
avsatt nok veiareal). Det ble altså lagt inn for lite veiareal i den opprinnelige planen. Denne 
reguleringsplanen bidrar til å stadfeste dagens plassering av kjøreveien.  

Vegetasjonsskjerm GV1-2 

Reguleringsplanforslaget viser en vegetasjonsskjerm GV mot vest og sydøst og mot kjøreveien mot 
øst. Mot vest er det spesielt viktig, for å sikre en bred og god overgang mellom næringsarealene og 
dyrka marka. Vegetasjonsskjermene vil bidra til å redusere nær- og fjernvirkning for byggeområdet, 
og dermed redusere de negative konsekvensene for landskapet som tiltaket kan medføre.  

Det kan ikke forventes at ny bebyggelsen vil bli skjult fullstendig, men vegetasjonsskjermene vil 
tilføre området myke/grønne overganger mellom næringsområdet og tilgrensende arealbruk. Dette 
er et helhetlig grep som er sikret rundt hele næringsparken i områdeplanen. Innenfor GV1-2 skal det 
vektlegges å bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon. Eksisterende vegetasjon skal suppleres 
med flersjiktet stedegen vegetasjon. 

Det tillates ikke byggetiltak innenfor GV, unntak fra dette er etablering av avkjørsler og 
gangforbindelser med tilhørende frisiktsone og fremføring av elektrisitet og kommunalteknisk 
anlegg. Det tillates også nødvendige tiltak for håndtering av overvann, i tråd med anbefalingene i 
vedlagt rapport.  

Reguleringsplanen åpner for at det kan etableres solcelleanlegg innenfor GV1-2. Dette forutsetter 
imidlertid at det sikres avbøtende tiltak som kan begrense innsynet til næringsområdet, dette kan 
være for eksempel gjerde eller jordvoll. Etablering av solcelleanlegg er et godt energifremmende 
tiltak, og dette kan tillates under forutsetning av det tilstrebes gode løsninger. De endelige 
løsningene for dette skal godkjennes av Våler kommune.   

Gjennomgang av hensynssoner    
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Hensynssone landskap H550 

Planområdet berøres av hensynssone landskap. Kommuneplanen har følgende krav til tiltak som 
berøres av dette: 

I plan- og byggesaker som omfattes av plan- og bygningsloven kan det kreves en estetisk redegjørelse 
inkl terrengsnitt og koteangivelser. Dette gjelder spesielt for følgende tiltak:  

- Der planlagte bygninger står i fare for å stå frem som landemerke, fondmotiv eller 
representere markante fjernvirkninger.  

Ved utvikling av næringsparken, vil det oppstå bygninger som står i fare for å stå frem som 
landemerker, og kan representere markante fjernvirkninger. På bakgrunn av dette er det 
gjennomført studier som viser visualiseringen av ny bebyggelse og hvordan det vil eksponeres i 
landskapet. Se kapittel 7 og vedlagte snitt. Fjernvirkningen er også vurdert fra Vålervarden, som er et 
populært utkikkspunkt i Våler.  

Reguleringsplanen stiller krav om bl.a. maksimale høyder, vegetasjonsskjerm og fargebruk. Dette vil 
bidra til å dempe eksponeringen av ny bebyggelse.  

Støysone rød sone H210 

Deler av planområdet berøres av rød støysone. Den delen som berøres reguleres til 
vegetasjonsskjerm og veiformål, og anses ikke problematisk.  

Støysone gul sone H220  

En del av planområdet berøres av gul støysone, også deler av utbyggingsområdet. Det skal legges til 
at det ikke planlegges for støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet.  

Gjeldende krav i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 vil uansett være 
gjeldende for fremtidige tiltak.   

6.3 Massebalanse 
Det skal tilstrebes å oppnå massebalanse internt i planområdet, og det er en målsetting at prosjektet 
ikke skal utløse behov for unødig transport av masser, og at fjellmassene som tas ut kan gjenbrukes 
innenfor planområdet.  

Deler av planområdet er planert og det er beregnet massebalanse ved kote + 41 for den søndre delen 
av planområdet. Ved fremtidig prosjektering vil også massebalansen vurderes på den nordre delen av 
planområdet.   

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming 
Størrelser og tillatt bebyggelse  

Reguleringsplanforslaget åpner for utnyttelse på 70 % BYA. I foreliggende skisseprosjekt er 
utnyttelsesgraden cirka 64 % BYA (inkludert parkering). Det skal nevnes at illustrasjonene viser maks 
høyde på bebyggelsen. Det er imidlertid påregnelig at deler av bebyggelsen vil utgjøre mindre 
volumer uten maksimal høyde, men som likevel medregnes i BYA. Eksempel på dette kan være 
overbygde inngangsparti, overbygde sykkelparkeringer, varemottak, trafostasjon med mere. 
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Illustrasjonene kan derfor gi et realistisk bilde for omfanget av de største delene av bebyggelsen, som 
vil etableres.  

Maksimalt BYA er noe høyere enn hva foreliggende prosjekt krever, dette er for at det skal ligge til 
rette for mindre utvidelser på sikt. Skisseprosjektet tar heller ikke med seg mindre underordnet 
bebyggelse, slik som f.eks. overbygde sykkelparkeringer, avfallshus og lignende.    

Siden det ikke er bestemt hvordan området skal utvikles, tar skisseprosjektet utgangspunkt i et fiktivt 
prosjekt. Utformingen tar utgangspunkt i reguleringsplanens rammer og eksisterende bebyggelse 
innenfor næringsparken med beslektet arealbruk. På den søndre delen av utbyggingsområdet, 
planlegger imidlertid en produsent av byggevarer å etablere seg, men resten av planområdet (cirka 
3/5) er ikke tilknyttet noen bestemt aktør.  

Maksimalt tiltatt byggehøyde er 15 meter gesims fra gjennomsnittlig planert terreng, og maks kote 
+59. Tekniske installasjoner o.l. tillates ytterligere 3 meter høyere enn maksimal gesims.  

Plassering  

Ny bebyggelse må plasseres innenfor byggegrensene i plankartet. Der det ikke vises byggegrenser, 
gjelder de generelle avstandskravene i plan- og bygningsloven § 29-4. Dette gjelder også ved 
fremtidig fradelte parseller innenfor planarbeidet.  

Det tillates nedkjøring til parkeringskjeller, mindre underordnede bygninger (inntil 50 m2 på en 
etasje), internveier, parkering og andre mindre konstruksjoner/installasjoner utenfor angitte 
byggegrenser. Unntak fra dette er byggegrensen mot Hobølveien/FV 120, der det kun tillates 
manøvreringsareal.   

Det er innarbeidet en byggegrense 50 meter mot fylkesveien. Dette prinsippet fravikes imidlertid for 
delfeltet BKT, der det tillates å beholde eksisterende kommunalteknisk infrastruktur. Det tillates også 
etablert nye kommunaltekniske anlegg innenfor BKT.  

Estetikk  

Reguleringsplanen legger opp til etablering av bebyggelse for lager og industrivirksomhet. 
Reguleringsplanens bestemmelser stiller imidlertid krav om at det skal sikres visuelle virkemidler for 
å redusere bebyggelsens virkning på omgivelsene. Dette kan løses for eksempel ved dempet 
fargebruk. Reguleringsplanen stiller definerte krav til estetikk for fremtidige bygg.  

Bebyggelsens høyde 

Lager- og industribygg bygges ofte med høye innvendige etasjer. Dette er praktisk siden aktuelle 
virksomheter i denne typen bygg ofte inkluderer innendørs manøvrering med kjøretøy, høye 
reoler o.l., og det er ofte hensiktsmessig at aktivitetene foregår på ett plan. Det kan imidlertid 
være aktuelt med for eksempel kontorbebyggelse med ordinære etasjehøyder som en del av 
anlegget og i tilknytning til den enkelte virksomhet.  

I detaljreguleringsplanen vil gjeldende utnyttelsesgrad på maksimalt 70 % videreføres. Hvis man 
tar utgangspunkt i næringsformålets areal avsatt til byggeformål, 51 daa./51000 m2, kan tomten 
teoretisk sett utvikles med totalt 35700 m2 bebygd areal (BYA). Det skal legges til at 
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parkeringsareal skal medregnes i BYA, slik at en vesentlig andel av det bebygde arealet også vil 
bestå av parkeringsplasser, og ikke ordinær bebyggelse.   

Som en del av planarbeidet er det utarbeidet et illustrasjonsmateriale som viser eksempel på 
hvordan området kan utvikles, med utgangspunkt i maks tillatt utnyttelsesgrad og høyde.  

6.5 Parkering 
Reguleringsplanen legger opp til at parkeringsplasser skal løses på den enkelte parsell/tomt innenfor 
BKB. I forbindelse med søknad om rammetillatelse må de dokumenteres hvordan dette foreslås løst, 
og hvordan nødvendige hensyn og kvalitetskrav ivaretas. Nedenfor er et aktuelt utdrag fra 
bestemmelsene gjengitt: 

 Maksimum 0,7 bilparkeringsplasser per 100 m² BRA  
 Minimum 1 sykkelparkeringsplass per 300 m² BRA  
 Minimum 5 % av bilparkeringsplassene skal være tilpasset mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og lokalisert i nærhet av hovedinngang.  
 Minst 25% av alle sykkelparkeringsplasser skal være under tak, i nærhet av inngangsparti og 

med låsemulighet.  
 Det skal tilrettelegges for etablering av ladepunkt for både bil og elsykkel.  

Det er også viktig å sikre at framtidige parkeringsanlegg, for både bil og sykkel, har egnet plassering i 
tilknytning til de anleggene de skal betjene, både med tanke på inngangspartier og trafikksikkerhet, 
slik at faren for sammenstøt minimeres. Det må også legges til rette for at en viss andel av 
sykkelparkeringene får plassering nært inngangsparti, slik at det stimuleres til økt bruk av sykkel.  

6.6 Tilknytning til infrastruktur  
Vann og avløp  

Næringsbebyggelsen i nærområdet er betjent av et privat vannforsyningsanlegg. Ny bebyggelse 
innenfor planområdet skal tilkobles dette. Ny bebyggelse skal tilkobles kommunalt avløpsanlegg.  

Elektrisk forsyning  

Ny bebyggelse kan kobles til det eksisterende energianlegget. Det er i reguleringsplanen sikret 
mulighet for etablering av ny trafostasjon innenfor planområdet, dersom det skulle vise seg å være 
behov for økt kapasitet.  

6.7 Trafikkløsning 
Adkomsten til planområdet er fra Hobølveien via Granittveien. Det legges ikke opp til nye tiltak på 
hverken Hobølveien eller Granittveien. I forbindelse med planarbeidet, er det utarbeidet en 
trafikkanalyse for å belyse virkningene av planarbeidet. Anbefalinger fra trafikkanalysen er 
innarbeidet i reguleringsplanens bestemmelser.  

Ved etablering av avkjørsler til felt A, kan nærmeste avkjørsel plasseres minst 50 meter fra 
ankomstkrysset FV120 x Granittveien. For å unngå å etablere avkjørsler som kryss, må det sikres 
minst 2 avkjørsler fra Granittveien, inn på felt A. Dette er sikret i både bestemmelsene og plankartet 
med veiledende adkomstpiler.  
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Som en del av utviklingen av næringsparken, er det i områdeplanen stilt rekkefølgekrav knyttet til 
etablering av gang- og sykkelvei helt frem til Augerød. Dette er sikret i reguleringsplanens 
bestemmelser.  

Oppsummering fra trafikkanalysen peker også på behovet for å etablere et tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser, herunder fasiliteter for elbiler og mennesker med funksjonsnedsettelse. Det er 
også stilt krav om et minimumsantall parkeringsplasser for sykkel, hvorav en andel av dette skal ha 
tak. Det er også sikret en øvre grense for antall parkeringsplasser, som kan stimulere til økt bruk av 
sykkel og buss.   

I trafikkanalysen er det beregnet behov for frisiktsone i veikrysset Granittveien – Hobølveien. 
Nødvendig utstrekning på frisiktsonen er anbefalt til å være 10*138 meter. Etter inntegning i kartet, 
er det avdekket at frisiktsonen i sin helhet ligger utenfor planområdet, og allerede er etablert i 
dagens situasjon, ved at den kun berører fortau og kjørevei, slik at reguleringsplanen legger ikke opp 
til ytterligere krav vedrørende dette.  

 
Figur 12: Bildet viser ankomst fra Hobølveien fra syd. I krysset kan man ta av mot øst og kjøre inn 
Granittveien. Felt A vil da ligge på venstre side når man kjører inn på næringsparken.  

6.8 Tilgjengelighet for gående og syklende  
Planområdet er tilgjengelig for gående og syklende via en delvis opparbeidet gang- og sykkelvei langs 
Hobølveien. Det er regulert gang- og sykkelvei i nordgående retning mot Kirkebygden. Gang- og 
sykkelveien er foreløpig etablert frem til avkjørselen til Middagsåsen-veien, ca. 2,5 km nord for 
planområdet. Resten av strekningen forventes å være ferdigstilt i løpet av 2024.  

Det er inngått utbyggingsavtale mellom forslagsstiller og Våler kommune, som sikrer etablering av 
gang- og sykkelvei frem til Augerød. Gang og sykkelveien frem til Augerød forventes ferdigstilt i løpet 
av 2022.  

6.9 Miljøoppfølging  
Tiltaket innebærer etablering av ny næringsbebyggelse i et næringsområde under utvikling. Et 
skjerpet reglement, med blant annet nyere byggeteknisk forskrift, vil sikre at prosjektet 
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gjennomføres med strenge krav og høy kvalitet. Byggeteknisk forskrift ivaretar også nødvendige krav 
til universell utforming. Det ønsket lagt til rette for utvikling av effektive og rasjonell bebyggelse med 
fokus på god arealbruk og høy utnyttelse. Det aktuelle delfeltet ligger i tilknytning til et eksisterende 
næringsområde. Dette kan gi fordeler ved at samlokaliserte bedrifter oppnår stordriftsfordeler og 
reduserte transportbehov.   

Området forsynes av fjernvarme, men reguleringsplanen stiller ikke krav om tilkobling til dette. Det 
skal imidlertid legges til rette for fjernvarme inntil ny bebyggelse, slik at det ligger godt til rette for å 
koble seg på fjernvarme i fremtiden. Reguleringsplanen stiller ingen ytterligere krav til konkrete 
miljøfremmende tiltak, utover hva som er lovbestemt.  

6.10 Universell utforming  
Etter gjennomført planering ble store deler av utbyggingsområdet BKB tilnærmet flatt. Imidlertid 
består overflaten av steinmasser og kult, slik at forutsetningene for at alle brukere skal kunne ferdes 
innenfor for den planerte delen av planområdet er begrenset.  

Rundt bebyggelsen vil det være store deler asfalterte flater, på bakgrunn av at store kjøretøy skal 
kunne manøvrere og kjøre på eiendommen. Det understrekes at området vil være en arbeidsplass 
preget av mye tungtransport, og det vil derfor hverken være egnet eller tilrettelagt for allment 
ferdsel og opphold. Det forutsettes at prosjektering av nytt anlegg ivaretar nødvendige hensyn for 
bevegelseshemmede i tråd med gjeldende byggteknisk forskrift. Reguleringsplanen stiller krav om at 
minst 5 % av alle p-plasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.  

6.11 Landbruksfaglige vurderinger 
En mindre del av planområdet berører dyrka mark. Planarbeidet legger ikke opp til tiltak som berører 
dette arealet. Arealet inngår i vegetasjonsskjerm-formålet, der reguleringsplanen presiserer at 
dagens bruk som landbruksareal skal opprettholdes en fremtidig situasjon.   

I neste illustrasjon kan man se området (rødt omriss) som er dyrka mark, men som berøres av 
reguleringsplanen. Dette arealet utgjør cirka 850 m2. I illustrasjonen til høyre i neste figur, kan man 
se at jordet ligger innenfor vegetasjonsskjermen. Ny bebyggelse vil derfor ikke komme i kontakt med 
jordet.  
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Figur 13: kartillustrasjoner som viser en del av et jorde som delvis inngår som en del av regulert 
grøntstruktur.  
 

6.12 Kollektivtilbud 
Kollektivtilbudet vil ikke bli påvirket som følge av planarbeidet. Dagens kollektivtilbud er beskrevet i 
kapittel 5.7. 

6.13 Kulturminner 
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet. Kulturminnelovens § 8 er imidlertid 
sikret i bestemmelsene.    

6.14 Sosial infrastruktur  
Sosial infrastruktur anses ikke relevant for dette prosjektet.  

6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Det er et privat VA-anlegg i området, som er tilknyttet offentlig vann- og avløp.  

6.16 Renovasjon 
Reguleringsplanen gir ikke konkrete føringer til løsninger for håndtering av renovasjon. Det er 
foreløpig ingen fastsatt helhetlig plan for hvordan området skal bygges og utvikles. Det er imidlertid 
stor sannsynlighet for at det vil være flere enkeltaktører som etablerer seg innenfor området. På 
bakgrunn av det, er det vanskelig på nåværende tidspunkt å forutse og fastsette konkrete løsninger  

Ved fremtidig prosjektering for den enkelte virksomhet, må det vurderes grundig hvordan håndtering 
av renovasjon kan løses. Det forutsettes at det inngås dialog med Movar, for å sikre gode løsninger i 
tråd med deres forventninger.  
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

7.1 Landskap 
Planområdet utgjør en del av et tidligere skogsområde. Planområdet er planert og klargjort som en 
byggetomt til ny næringsbebyggelse. Som en del av planarbeidet vil det sikres etablering av grønne 
buffersoner/vegetasjonsskjermer rundt nytt byggeområdet BKB, slik at uheldig eksponering 
begrenses. Reguleringsplanens bestemmelser stiller krav om at vegetasjonsskjermene skal beplantes 
med flersjiktet stedegen vegetasjon, slik at best mulig skjerming oppnås. Det stilles videre krav om i 
de deler av vegetasjonsskjermene som berøres i forbindelse med utviklingen av området, skal 
eventuell høydeforskjell mellom planert terrengnivå og tilgrensende arealer tas opp i form av slake 
skråninger. Dette vil bidra til å skape gode overganger mellom næringsarealene og tilgrensende 
arealer utenfor planområdet.    

De overordnede terrengformasjonene har et slakt fall fra øst til vest. Terrenget faller gradvis helt til 
det treffer dyrka mark vest for planområdet. I denne retningen kan det derfor forventes at ny 
bebyggelse vil være eksponert, dette vil imidlertid begrenses noe ved etablering av grøntbelte rundt 
utbyggingsområdet.  

I de neste figurene kan man se et forslag til hvordan området kan bebygges, og hvordan det vil 
tilpasses omgivelsene. For nærmere beskrivelse henvises det til kapittel 6.4. 

 

 
Figur 14: Illustrasjon som viser forslag til ny bebyggelse (lys grå farge) innenfor felt A, sett fra syd. 
Unil sitt anlegg er illustrert med en mørkere farge (illustrasjon: Cowi).  
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Figur 15: Illustrasjon som viser forslag til ny bebyggelse (lys grå farge) innenfor felt A, sett fra vest 
(illustrasjon: Cowi).  
 

 
Figur 16: Illustrasjon som viser forslag til ny bebyggelse (lys grå farge) innenfor felt A, sett fra nordøst 
(illustrasjon: Cowi).  
 
Bebyggelsen innenfor næringsparken er allerede eksponert i dagens situasjon. Dette gjelder spesielt 
bygget til Unil AS, som både har stort fotavtrykk og høyde. For de ulike delfeltene innenfor 
næringsparken er det stilt krav om differensierte høyder på både øvre gesims og planert kotenivå. 
Dette bidrar til å skape en variasjon i området, slik at næringsområdet ikke fremstår for monotont og 
repeterende, men at de opprinnelige terrengvariasjonene i området videreføres.   
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Figur 17: Unil sitt anlegg er det største bygget innenfor planområdet. Bildet er tatt mot nord, fra felt 
A.  
 
Planområdet ligger på et lavere terrengnivå sammenlignet med bebyggelsen mot nord og 
skogsarealene sydøst for Hobølveien. Mot nord vil eksisterende bebyggelse «ta opp» mye av 
eksponeringen, og mot syd vil det etableres et grøntbelte som vil begrense eksponeringen.  

 
Figur 18: Bildet er tatt cirka 1400 meter syd for planområdet. Sentralt i bildet kan man skimte bygget 
til Unil AS innenfor gnr/bnr 21/7 (hvit farge).  
 
I nærområdet er det gjort mye terrengbearbeiding, siden området allerede i stor grad er utviklet til 
næringsbebyggelsen. Planlagte tiltak vil være en videreutvikling av eksisterende næringsområde. Det 
skal også nevnes at eksisterende bebyggelse innenfor næringsparken, allerede er eksponert mot 
jordbrukslandskapet i sør, slik at ytterligere ny bebyggelse innenfor felt A ikke forventes å skape nye 
silhuetter i landskapet sett fra syd, som er den mest eksponerte himmelretningen.  

Med hensyn på landskapsvirkningene, er det positivt å samle næringsbebyggelse på ett område (en 
næringspark), fremfor å spre bebyggelsen på flere områder.  
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I forbindelse med planarbeidet har også eksponeringen fra Vålervarden blitt vurdert. Vålervarden er 
et lokalt utkikkspunkt, beliggende 117 meter over havet. Her finnes også et utkikkstårn på cirka 7 
meter. Fra det øverste nivået kan man så vidt skimte den hvite bebyggelsen (Unil AS). Man må 
imidlertid se nøye etter, for å få øye på det. Det var ikke mulig å oppdage bebyggelsen fra nivå to 
eller bakkeplan, se neste figur.  

  

 
Figur 19: Bildet er tatt fra Vålervarden (fra øverste nivå i utkikkstårnet). Man kan så vidt skimte 
bebyggelsen fra Unil innenfor rød sirkel.  
 
Planområdet grenser inntil utbyggingsområdene for delfeltene B (nord/Unil) og C (øst). Nedenfor er 
en sammenligning av maksimalt tillate høyder innenfor felt A, B og C.   

Felt  Maksimalt tillatt 
kotehøyde 

Kommentar  

A 59 meter Bebyggelsen innenfor felt A vil på et lavere 
kotenivå enn hva som tillates i felt B og C. 

B 80 meter Dagens bebyggelse til Unil skillr seg ut som 
spesielt høyt. Dette kan også forklare 
hvorfor Unil vises fra Vålervarden.  

C 63 meter Regulert område mot øst, som enda ikke er 
ferdig utviklet 

 
For å begrense eksponeringen, er det sikret i reguleringsplanen at ny bebyggelse skal oppføres med 
dempet fargebruk. Det innebærer at det eksempelvis ikke tillates fargesterke fasader.  

Basert på dette, er det påregnelig at ny bebyggelse innenfor felt A vil være mindre eksponert enn de 
tilgrensende delfeltene, spesielt med tanke på fjernvirkningen. Det skal legges til at felt A ligger i 
utkanten av næringsparken, og sett fra øst er det ikke skjult bak annen bebyggelse.  
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7.2 Stedets karakter 
Reguleringsplanen åpner for bebyggelse med sammenfallende karakter som eksisterende bebyggelse 
på nabotomtene og i nærområdet generelt. Området er et næringsområde med virksomheter som i 
hovedsak retter seg mot lager/logistikk og industri. Reguleringsplanen vil legge til rette for en type 
virksomhet som innordner seg det eksisterende bygningsmiljøet på en god måte. Etter hvert som 
næringsområdet blir ferdig utviklet og anleggsarbeidene opphører, vil det bli en generell 
standardheving av området.  

Reguleringsplanens bestemmelser stiller krav om at det skal sikres variasjon i bebyggelsens fasader, 
og at store sammenhengende ikke fremstår for monotone.  

7.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Planlagte tiltak vil ikke forrige eller endre dagens kulturmiljø.  

7.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven (19.06.2009) §8 til § 12 

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk- og samspill med naturen som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet.  

Vår vurdering: 

Dokumentasjonen i reguleringsplanen med dets vedlegg om forekomst av arter, naturtyper og 
økologisk tilstand er hentet fra Naturbase, Miljødirektoratets kartdatabase. Det er ikke registrert 
noen arter med behov for vern innenfor planområdet. Sammenlignet med prosjektets omfang 
vurderes dette som tilstrekkelig for å vurdere aktuelle konsekvenser. 

§ 9. (føre-var-prinsippet)  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

Vår vurdering: 

Viser til § 8.  

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
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En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for.  

Vår vurdering: 

Se kommentarer til §§ 8-9.   

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Vår vurdering: 

Reguleringsplanen legger ikke opp til miljøforringelse. Dersom det likevel som følge av feil eller uhell 
under arbeidet med å realisere planen oppstår skade på naturmangfoldet, er tiltakshaver ansvarlig 
etter § 11. 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  

Vår vurdering: 

Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til natur 
og miljø 

7.5 Biologisk mangfold 
Av tilgjengelige data i kartportalen til Miljødirektoratet er det ikke registrert noen arter med behov 
for vern innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert noen fremmede arter. 

Innenfor GV1 vil det ikke etableres ny bebyggelse eller anlegg. Her vil det på sikt kunne oppstå et 
visst biologisk mangfold, siden det vil inngår som en del av det tilgrensende skogsområdet utenfor 
planområdet.   

7.6 Trafikkforhold 
Planlagte tiltak vil bidra til en generell trafikkvekst internt på området. Det er imidlertid hele tiden 
tatt høyde for dette, siden planområdet inngår i områdeplanen for Våler næringspark. Det innebærer 
at de regulerte veisystemene er dimensjonert for å kunne håndtere den forventede trafikkmengden.  

Planlagte tiltak vil ikke påvirke dagens kollektivtilbud.  

For nærmere opplysninger angående trafikkforhold, henvises det til vedlagte trafikkanalyse.  

7.7 Energibehov – energiforbruk 
Det er ikke kjent at planlagte tiltak vil kreve mer energi/strøm enn hva som er tilgjengelig i området 
fra før. Reguleringsplanen sikrer imidlertid muligheten for etablering av ny trafostasjon, eller 
oppgradering av eksisterende, ved behov.  
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7.8 Risiko- og sårbarhetsanalyse - ROS 
Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner stilles det krav til at det skal utarbeides ROS-analyse for 
planområdet. Analysen nedenfor viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
fremtidig bruk av planområdet. 

Metoden i denne analysen er bygget på veiledningen «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen».  

 
Tabell 1. Samlet risikovurdering.  

KONSEKVENS  
1. 

Ufarlig 
2. 

En viss fare 
3. 

Kritisk 
4. 

Farlig 
5. 

Katastrofalt 
1. Lite sannsynlig 

 
     

2. Mindre 
sannsynlig 
 

     

3. Sannsynlig 
 

     

4. Meget 
sannsynlig 
 

     

S
A

N
N

S
Y

N
LI

G
H

ET
 

5. Svært 
sannsynlig 
 

     

 
 Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte. 
 Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. 
 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene.   
 
 
 
Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
Natur- og miljøforhold 
Ras/skred/flom/grunnforhold.  
1. Masseras/skred Nei       
2. Snø/isras Nei     
3. Flomras Nei       
4. Elveflom Nei      
5. Tidevannsflom Nei      

- Havnivåstigning Nei      
6. Radongass  Ja       3 2  Den delen av 

planområdet som 
skal bygges ut, 
består i hovedsak 
av fjell. Det er 
dermed stor 
sannsynlighet for en 
viss aktsomhet av 
radon.  

Vær, vindeksponering. Er området:  
7. Vindutsatt Nei     
8. Nedbørutsatt Nei     
Natur- og kulturområder: 
9. Sårbar flora Nei        
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10. Sårbar fauna/fisk Nei       
11. Verneområder Nei       
12. Vassdragsområder Nei      
13. Fornminner (fredet) Nei       

14. Kulturminne/-miljø Nei     
Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner.  
15. Vei, bru, knutepunkt Nei          
16. Havn, kaianlegg Nei     
17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     
18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     
19. Kraftforsyning Nei      
20. Vannforsyning Nei      
21. Forsvarsområde Nei     
22. Tilfluktsrom Nei     
23. Områder for idrett/lek Nei     
24. Park; rekreasjons- 
      områder  

Nei     

25. Vannområder for friluftsliv       Nei     
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
26. Akutt forurensning Nei     
27. Permanent forurensning Nei     
28. Støv og støy; industri Ja      1 3  Støy fra 

tilgrensende 
næringsaktører  

29. Støv og støy; trafikk Ja    1 3  Trafikkstøy fra 
Hobølveien 

30. Støy; andre kilder Nei     
31. Forurenset grunn Nei     
32. Forurensning i sjø Nei     
33. Høyspentlinje (stråling) Nei     
34. Risikofylt industri Nei     
35. Avfallsbehandling Nei     
36. Oljekatastrofeområde Nei     
Medfører planen/tiltaket: 
37. Fare for akutt  
      forurensning 

Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Nei      
39. Støy og støv fra andre 

kilder 
Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     
41. Risikofylt industri Nei     
Transport. Er det risiko for:  
42. Ulykke med farlig gods Nei     
43. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet: 
44. Ulykke i av-/påkjørsler Nei       
45. Ulykke med gående/ 
syklende 

Nei     

46. Ulykke ved anleggs-
gjennomføring 

Nei      

47. Andre ulykkespunkter Nei     
Andre forhold: 
48. Sabotasje og 
terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltakene i seg selv et 
sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 
sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     
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49. Regulerte vann-
magasiner, med spesiell fare 
for usikker is, endringer i 
vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terreng-
formasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.  

Nei       

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     

 
 
 
Analysen viser at det er får aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning. For temaer i gul 
felt kreves tiltak:  

 
 
Tabell 3. Oppsummering. 

KONSEKVENS  
1. 

Ufarlig 
2. 

En viss fare 
3. 

Kritisk 
4. 

Farlig 
5. 

Katastrofalt 
1. Lite sannsynlig 

 
     

2. Mindre 
sannsynlig 
 

     

3. Sannsynlig 
 

28, 29 6    

4. Meget 
sannsynlig 
 

     

S
A

N
N

S
Y

N
LI

G
H

ET
 

5. Svært 
sannsynlig 
 

     

 

Kommentarer til uønskede hendelser ved dagens situasjon:  

Nr. 6, Radon: Det kan potensielt være høy aktsomhet av radon i området. Byggteknisk forskrift stiller 
imidlertid krav om radonforebyggende tiltak i ny bebyggelse.  

7.9 Jordressurser/landbruk 
Planlagte tiltak påvirker ikke eksisterende jordressurser. Området BKB vil imidlertid avgrenses nord 
for eksisterende dyrka mark. I forbindelse med planarbeidet er det er gjort egne vurderinger for 
håndtering av overvann, og reguleringsplanen stiller krav om aktuelle anbefalinger følges opp.  

7.10 Teknisk infrastruktur 
Planlagte tiltak vil i liten grad påvirke eksisterende vann- og avløpsanlegg. 

Det er i planarbeidet sikret muligheten for etablering av både pumpestasjon og en ny trafostasjon 
innenfor planområdet, ved behov for økt kapasitet.  
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7.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen og næringsinteresser  
Tiltaket vil bidra til økt sysselsetting og næringsutvikling i Våler kommune. Samlokalisering av flere 
bedrifter er positivt for de enkelte aktørene som kan dra veksel på hverandres kompetanse og oppnå 
synergieffekter. Dette kan bidra til at næringsparken vil få en økt konkurransekraft og attraktivitet.  

7.12 Interessemotsetninger 
Det er ikke avdekket noen vesentlige interessemotsetninger av betydning i forbindelse med 
planarbeidet. Det har ikke kommet noen innspill fra enkelte naboer, andre næringsdrivende eller 
privatpersoner.  

Tiltaket representerer en videreutvikling av et eksisterende næringsområde. Reguleringsplanen er 
utformet i tråd med de bestemmelsene og føringene som gjelder for området fra før, og som er 
fastsatt i områdeplanen for Våler næringspark.  

 

8 Innkomne innspill 
 

1. Statens vegvesen, datert 25.03.22 

Trafikksikkerhet  

Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle 
trafikantgrupper. Samtidig bør det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige situasjoner. 
Vi anbefaler at alle offentlige trafikkarealer dimensjoneres etter Statens vegvesens håndbøker. Vi 
tenker da spesielt på fri sikt i kryss og avkjørsler (se også nedenfor).  

Kryss og avkjørsler  

Kryss og avkjørsler bør utformes (geometri og sikt) iht. Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og 
gateutforming (versjon 2021), kapittel 4.1. Siktkrav i kryss og avkjørsler defineres som sikttrekanter, 
se for eksempel kapittel 4.1.1.6 i håndbok N100. Disse tegnes inn (og målsettes) i alle kryss og 
avkjørsler. Den delen av sikttrekanten som eventuelt kommer utenfor areal regulert til vegformål, 
reguleres som hensynssone (sikringssone H140).  

I tillegg bør det tas inn en bestemmelse om at det innenfor sikttrekanten ikke skal være eventuelle 
sikthindringer (som for eksempel vegetasjon eller snø) som er høyere enn 0,5 m over kjørebanenivå. 
Enkeltelement som trær, stolper eller liknende som ikke er sikthindrende, kan stå innenfor 
sikttrekanten.  

Trafikkanalyse  

Det bør gjennomføres en trafikkanalyse for å utrede trafikale konsekvenser med tanke på 
dimensjonering og valg av løsninger. Analysen bør omfatte vurdering av trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling i kryss og avkjørsler. Trafikkanalysen bør kunne ta utgangspunkt i tidligere utarbeidet 
analyse for området.  

Støy  
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Støy bidrar til mistrivsel og svekket helsetilstand. Støy forstyrrer blant annet nattesøvn og hindrer 
kommunikasjon, konsentrasjon og læring. Det er påvist at støy kan gi kortvarige fysiologiske 
forandringer som er typiske for psykisk stress. Helseplager grunnet støy er det miljøproblemet som 
rammer flest personer i Norge.  

Trafikkstøy må utredes tidlig i planprosessen for å få oversikt over støyutfordringene. Planen vil ikke 
omfatte støyømfintlig bebyggelse eller areal slik at støyutfordringene antakelig er små. Som et 
minimum kan det tas inn en bestemmelse som sier at «Grenseverdiene gitt i tabell 2 i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje T-1442/2021 gjøres gjeldende for planen».  

Syklende og gående  

Det er en overordnet nasjonal strategi om å øke andelen syklende, jf. Nasjonal sykkelstrategi – Sats 
på sykkel! Sykling gir god helse, sykling er bra for miljøet og sykling er god samfunnsøkonomi.  

Det bør derfor tas inn en reguleringsbestemmelse som setter minimumskrav til antall 
sykkelparkeringsplasser, krav om plassering nært inngangsparti, krav til standard ved at plassene skal 
ha tak og at det skal være mulig å låse fast syklene. Det bør også tilrettelegges for lading av elsykler, 
jf. kommuneplanens arealdel 2011-2022, bestemmelse § 1.6 med rekkefølgekrav til utbygging av 
gang- og sykkelveger.  

Universell utforming  

Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. I § 1-1 heter det at 
prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte 
byggetiltak.  

Reguleringsplanen må redegjøre for, og vise hvordan universell utforming ivaretas, for eksempel skal 
transportsystemet være universelt utformet. Vi viser også til kommuneplanens arealdel 2011-2022, 
bestemmelse § 1.9 om universell utforming.  

Parkering  

Parkeringsbegrensning bør kunne brukes som trafikkregulerende virkemiddel. Det bør settes 
maksimaltall for antall parkeringsplasser, jf. kommuneplanens arealdel, bestemmelse § 1.12 om 
parkering. Det bør tilrettelegges for lading av elkjøretøy.  

Kollektivtrafikk  

Det må utredes hvordan planområdet kan betjenes av kollektivtrafikk. Beskrivelsen bør også omfatte 
gangforbindelser og avstander til relevante stoppesteder.  

 

Forslagsstillers kommentar 

 Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en trafikkanalyse. Nødvendige anbefalinger fra 
analysen er sikret i reguleringsplanens bestemmelser.  
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 På bakgrunn av den store avstanden til nærmeste boligområde, er det ikke utarbeidet egen 
støyanalyse. Det er imidlertid sikret at fremtidige anlegg må forholde seg til gjeldende 
grenseverdier i retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging T 1442/2021.    

 Trafikkarealer er i utformet i tråd med anbefalingene i Statens vegvesens håndbøker.  
 Det er sikret nødvendige krav til parkeringsdekning.  
 Øvrige innspill er i nødvendig grad ivaretatt i planarbeidet.  

 

2. Mattilsynet, datert 23.03.22 

Drikkevann  

Det er positivt at det i referatet fra oppstartsmøte står at VA-norm for Våler kommune skal benyttes. 
Vi merker oss at representanten fra kommunens VA avdeling var forhindret fra å delta på møtet. Det 
er da viktig at dere tar kontakt med VA avdelingen i kommunen i ettertid. Ut ifra dokumentene så 
kommer det ikke frem hvilken type næring som skal finne sted innenfor planområdet. Det er viktig å 
finne ut om det er næring som vil kreve mye drikkevannskapasitet.  

Vi tenker det må stilles rekkefølgekrav om at bygninger ikke kan settes opp før nødvendig teknisk 
infrastruktur som drikkevann er på plass.  

Vi forutsetter også at kapasiteten på drikkevann i kommunens hovednett er tilstrekkelig, og om 
nødvendig økes, slik at utbyggingene ikke påvirker leveringssikkerheten i området og kommunen 
ellers.  

Uavhengig av om drikkevannsledningene i planområdet er privat (stikkledning) eller kommunal 
(hovedledning), er det viktig at den totale sikkerheten med hensyn til drikkevann blir ivaretatt ved 
gravearbeid og arbeid på ledningsnett. Trykkløse tilstander i ledningsnettet kan medføre innlekking 
av forurenset vann fra omgivelsene. Det er viktig å etablere rutiner for dette, og ha tett dialog med 
ansvarlig etat for drikkevannsforsyningen i kommunen.  

Mattilsynet forventer at drikkevann blir vurdert og fulgt opp videre i planarbeidet.  

Floghavre og planteskadegjørere  

I forvaltning av jordressurser og under anleggsarbeid ser vi det som viktig at det i planen belyses at 
det finnes reguleringer for å unngå spredning av alvorlige planteskadegjørere og floghavre som kan 
forekomme i landbruksarealer (jf § 4 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere og 
forskrift om floghavre).  

Spredning og etablering av regulerte planteskadegjørere som f.eks. potetcystenematoder i nye 
områder kan føre til store både individuelle og samfunnsøkonomiske konsekvenser i form av 
avlingstap og krav til bekjempelse og restriksjoner. Det er derfor viktig at planarbeidet for berørte 
jordarealer (som har vært eller er under dyrking) også inkluderer nødvendige risikovurderinger, 
undersøkelser og tiltak for å hindre spredning av regulerte planteskadegjørere og floghavre (generell 
aktsomhetsplikt etter matloven § 18).   
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Forslagsstillers kommentar:  

 Som en del av planarbeidet har VA-konsulent gjort en egen vurdering av hvordan overvann 
kan håndteres. Se vedlagt rapport.  

 Vannforsyningsanlegget tilknyttet næringsparken er privat, og det forutsettes at dette kan 
levere tilstrekkelig mye drikkevann. Ved behov kan dette eventuelt oppgraderes.  

 Reguleringsplanens bestemmelser stiller skjerpede krav om behandling- og etablering av 
fremmede arter.  

 

3. Moss kommune – miljørettet helsevern, datert 25.03.22 

Planområdets beliggenhet er mellom Mosseporten og Kirkebygda i Våler kommune. Avstanden til 
Vålers administrative sentrum (Kirkebygda) er cirka 5,6 km i kjøreavstand, målt fra Herredshuset. 
Tiltaket innebærer etablering av ny næringsbebyggelse i et næringsområde under utvikling. Et 
skjerpet reglement, med blant annet nyere byggeteknisk forskrift vil sikre at prosjektet gjennomføres 
med strenge krav og høy kvalitet. Byggeteknisk forskrift ivaretar også nødvendige krav til universell 
utforming. Det ønsket lagt til rette for utvikling av effektive og rasjonell bebyggelse med fokus på god 
arealbruk og høy utnyttelse. Det aktuelle delfeltet ligger i tilknytning til et eksisterende 
næringsområde, slik at kompletterende bedrifter kan oppnå stordriftsfordeler og reduserte 
transportbehov siden de er samlokalisert.  

Vårt innspill i saken er det bør vurderes støy og andre type forurensning (luft, vann) med tanke på 
negative helseeffekter som det planlagte næringsfelt/park kan ha på omgivelsene. Nærmeste boligen 
ligger ca.500m og Augerød boligområdet ca.1,3 km fra næringsfeltet. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

 Det er ikke utarbeidet egen støyanalyse som en del av planarbeidet. En avstand på 500 meter 
til nærmeste bolig er såpass langt unna, til at det anses ikke nødvendig å kartlegge 
støysituasjonen på grunn av dette. Det skal også legges til Retningslinjen for behandling av 
støy i arealplanlegging T-1442/2021, uansett gjøres gjeldende for planarbeidet.  

 

4. Movar, datert 25.02.22 

Det forutsettes at fremtidig/planalagt bebyggelse samsvarer med lokalt brannvesens dimensjonering 
og at dette tas hensyn til i planarbeidet. Dette for at MIB skal kunne utføre en effektiv rednings- og 
slukkeinnsats uten nødvendig risiko for skade på personell og utstyr. For flere opplysninger, se MIB 
sin egen veiledning. Denne finnes på Movar sin hjemmeside: www.movar.no/tilretteleggingfor-
slukkemannskaper.html.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

http://www.movar.no/tilretteleggingfor-slukkemannskaper.html
http://www.movar.no/tilretteleggingfor-slukkemannskaper.html


 

42 

 Prosjektering og fremtidige løsninger for vann- og avløp vil sikres i tråd med Movar sine krav 
og spesifikasjoner.  

 Det henvises til eget VA-notat som ligger vedlagt reguleringsplanen.  

 

5. Elvia, datert 07.03.22   

Elvia har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta 
høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er 
også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine 
anlegg.  

Anlegg etablert etter områdekonsesjon (distribusjonsnett, opp til og med 22 kV)  

Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  

Eksisterende lavspent kabelanlegg (opp til og med 1000 V)  

Elvia har lavspent kabelanlegg samt kabelfordelingsskap innenfor planområdet som vi ber om at det 
blir tatt hensyn til.  

Vedlagte kart viser kun omtrentlig plassering av kabelanlegget i terrenget. For å få lokalisert kabelens 
nøyaktige plassering, må det bestilles kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til 
Geomatikk, tlf: 915 09 146.  

Eksisterende høyspent kabelanlegg (opp til og med 22 kV)  

Elvia har høyspent kabelanlegg innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til.  

Vedlagt kart viser kun omtrentlig plassering av anlegget i terrenget. For å få lokalisert kabelens 
nøyaktige plassering i terrenget, må det bestilles kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning 
rettes til Geomatikk, tlf: 915 09 146.  

Behov for ny nettstasjon  

Det fremkommer ikke tilstrekkelige opplysninger i varselet til at Elvia kan foreta en vurdering av om 
det er behov for en ny nettstasjon eller ikke for å forsyne planområdet. Nettselskapet forutsetter at 
forslagsstiller tar kontakt i god tid slik at Elvia kan foreta en effektvurdering av planområdet og 
dermed avklare om det er behov for en ny nettstasjon.  

Viktige forhold vedrørende nettstasjoner  

For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen.  

Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er plass 
og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli behov for 
et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra bygning med 
brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er 
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direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes frittliggende 
nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. Fortau, gang- og 
sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen 
plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, anbefaler nettselskapet at ny 
nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse.  

Dersom reguleringsplanen ikke har 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. Størrelsen på rommet må 
være minimum 16 kvm og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje 
i bygget, og det stilles særskilte krav til direkte adkomst, utforming av rommet, ventilasjon m.v.  

Andre forhold  

Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  

Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må 
som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til 
erverv av nye stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 
eksisterende ekeisterende elektrisk nett må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye 
traseer og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 
nettselskapet har til de eksisterende traséene/nettstasjonene.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

 Planlagte tiltak kommer ikke i konflikt med Elvia sine anlegg. Ved behov, vil det legges til 
rette for etablering av trafostasjon innenfor planområdet, i tråd med Elvia sine 
spesifikasjoner og krav. Dette er sikret i bestemmelsene.  

 

6. Viken Fylkeskommune, datert 22.03.22 

Det forutsettes at det ikke legges til rette for arbeids- og besøksintensive virksomheter. Vi legger til 
grunn at fylkesplanens føringer følges.  
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Områdereguleringsplanen for Våler næringspark legger føringer for blant annet utnyttelsesgrad, 
byggehøyder og estetikk, mm. Vi legger til grunn at føringene i områdeplanen følges opp ved 
utarbeiding av detaljreguleringsplan. Eventuelle avvik må begrunnes og synliggjøres.  

Samferdsel - byggegrense mot fylkesvei  

Det må settes en byggegrense mot fylkesvei 120. Vi aksepterer en byggegrense på 50 meter fra 
midten av fylkesvei 120, på lik linje med eksisterende reguleringsplan og de tilgrensende 
reguleringsplanene på Våler næringspark.  

Byggegrensen må inngå både i planens bestemmelser og på plankartet. Byggegrenser skal ivareta 
hensynet til trafikksikkerhet, vedlikehold og drift av veien, arealbehov ved utbedring av veien, og 
miljøet langs veien. Vi minner spesielt om at plasser for fast parkering og interne veier rammes av 
byggegrensebestemmelsene.  

Parkering  

Av hensyn til trafikksikkerhet anbefaler vi at parkering samles for å unngå mye intern trafikk.  

Det er viktig at planområdet tilrettelegges for fotgjengere og syklister, både i form av gode 
adkomstløsninger, og tilrettelagt sykkelparkering.  

Støy  

Vi forutsetter at Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy (T-1442/2021) 
og luftkvalitet (T-1520) i arealplanlegging legges til grunn for planarbeidet.  

Reklame  

I eksisterende reguleringsplan for området er det i bestemmelsene satt krav om at det mot fylkesvei 
120 ikke er tillatt med reklameskilt som eksponerer seg mot fylkesvei 120. Vi ber om at 
bestemmelsen videreføres i denne planen.  

Trafikksikkerhet i anleggsperioden  

Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle 
trafikantgrupper. Samtidig bør det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige situasjoner. 
Dette gjelder også for anleggsperioden.  

Trafikkanalyse  

Det må gjennomføres en trafikkanalyse som kartlegger hvilken betydning den foreslåtte utnyttelsen 
vil medføre mht. trafikkavvikling og trafikksikkerhet på det offentlige veinettet. Trafikkanalysen skal 
synliggjøre dagens situasjon, fremtidig arealbruk og trafikkforhold fra planområdet. Analysen skal 
gjennomføres av noen med trafikkfaglig kompetanse og skal oppsummeres i planbeskrivelsen.  

Det er viktig at trafikkanalysen tar hensyn til den totale utviklingen i området. Dette med tanke på 
reguleringen av område for evt. fremtidig batterifabrikk på Gylderåsen som også skal bruke samme 
adkomst fra fylkesvei 120.  

Hensynet til automatisk fredete kulturminner  
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Kulturminneinteressene i planen er ivaretatt.  

Landskap  

Planområdet ligger innenfor hensynssone H550 landskap i kommuneplanens arealdel. Planforslaget 
bør vise landskapsvirkningen av den ønskede utviklingen av området vist ved full utnyttelse av 
planen. Vi anbefaler at det innarbeides planbestemmelser som setter rammer vedrørende farger og 
materialbruk, samt vegetasjonsskjermer, i tråd med områdeplanen. Av hensyn til påvirkning på 
omgivelsene og biologisk mangfold anbefaler vi at det kun tillates nødvendig belysning.  

Masseforvaltning  

Vi viser til fylkesplanens retningslinjer for masseforvaltning. Overskuddsmasser skal gjenbrukes så 
langt det er mulig. Viser også til Viken fylkeskommunes veileder om masseforvaltning. Det 
forutsettes at vi får planforslaget oversendt i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

 I reguleringsplanen er det lagt inn 50 meters byggegrense mot fylkesveien, målt fra 
senterlinjen. Unntak fra dette er for BKT. Det eksisterer imidlertid en pumpestasjon innenfor 
dette feltet allerede.  

 Det er sikre maksimumskrav for bilparkering og minimumskrav for sykkelparkering. Det er 
også stilt krav om tilrettelegging for ladestasjoner og sykkelparkeringer med tak.  

 Som en del av planarbeidet er det utarbeidet egen trafikkanalyse. Aktuelle anbefalinger fra 
analysen er fulgt opp i reguleringsplanens bestemmelser.  

 Øvrige innspill anses ivaretatt i reguleringsplanen.  

 

7. Norges vassdrag og energidirektorat, datert 22.02.22 

NVEs generelle veiledning 

NVEs kartbaserte veileder for reguleringsplan er en veileder som leder dere gjennom alle våre 
fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. 
Vårt innspill er at dere går gjennom denne kartbaserte veilederen og bruker den i planarbeidet.  

Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.  

Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 
veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

 Planområdet omfattes av fjell, og planlagte tiltak vil ikke påvirke områdestabiliteten.  

https://www.nve.no/arealplanlegging/
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 Som en del av planarbeidet, er det gjort grundige vurdering av hvordan overvann best kan 
håndteres på tomta. Aktuelle føringer angående dette er sikret i bestemmelsene.  

 Øvrige innspill fra NVE anses ivaretatt i planarbeidet.  

 

8. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 08.03.22 

DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, 
bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, at planen vil 
omfatte uttak av masse som vil omfattes av mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel 
om oppstart av Våler Næringspark Felt A.  

 

9. Statsforvalteren i Oslo og Viken, datert 21.03.22 

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

Vi forutsetter at det ikke legges opp til besøks- eller arbeidsplassintensive virksomheter, og at det 
legges opp til en forholdsvis restriktiv parkeringspolitikk, og at fylkesplanens føringer følges opp i det 
videre arbeidet. Det bør ses på løsninger som tilrettelegger for samkjøring, kollektivtransport og bruk 
av sykkel. Videre bør det tilrettelegges for lading av elkjøretøy. 

I planinitiativet står det at området fremstår som åpent med mye fjell i dagen. Vi ber om at 
massebalanse utredes i planprosessen for å unngå/redusere transport til og fra området.  

Det pågår planarbeid nord for planområdet, med områderegulering for Gylderåsen og 
detaljregulering for Våler næringspark D1 og D2. Vi forutsetter kommunen koordinerer disse 
planprosessene hvis det blir behov for det.  

Konsekvensutredning  

Vi savner en mer konkret vurdering på hvorfor planforslaget ikke omfattes av forskrift om 
konsekvensutredninger § 6, jf. vedlegg I punkt 24. Unntaket er der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet på et høyere plannivå. Det må vurderes om den gjennomførte 
konsekvensutredningen dekker de konkrete tiltakene.  

Landskap og friluftsliv  

Det er viktig at planforslaget visualiserer hvordan planlagt bebyggelse vil påvirke landskapet. Det bør 
utarbeides visualiseringer både fra luftperspektiv (for å gi oversikt) og fra bestemte punkter på 
bakkenivå. Vålervarden kan eksempelvis vurderes som et av visualiseringspunktene, i tillegg til 
enkelte punkter langs fv. 120. Det bør også vurderes og sikres avbøtende tiltak for å redusere 
bebyggelsen eksponering i landskapet.  

Landbruk  

Planområdet grenser mot fulldyrka jord, og omfatter også en mindre del av dette jordbruksarealet. Vi 
forutsetter at arealet som grenser mot og omfatter dyrka mark fremdeles vil settes av som 
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skjermsone i tråd med områdereguleringsplanen for Våler næringspark. Vi forutsetter også at 
eventuell ny adkomstvei til delområdet A løses innfor planavgrensningen, og at denne ikke kommer i 
konflikt med jordbruksarealet.  

Samfunnssikkerhet, overvannshåndtering og klimatilpasning  

Etter plan- og bygningsloven § 4-3 skal alle planer ha en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), som viser 
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av den planlagte utbyggingen. Områder med sårbarhet 
og risiko må identifiseres i plankart og sikres gjennom bestemmelser i planen.  

Det skal tas hensyn til naturfarer, eksisterende og fremtidige klimaendringer. I statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning vises det til at ved planlegging av 
nye områder for utbygging, fortetting og transformasjon, skal det vurderes hvordan hensynet til et 
endret klima kan ivaretas.  

Planens virkninger - støy, lukt og luft  

Virkninger tilknyttet støy, lukt og luft må beskrives i planarbeidet. Vi forutsetter at aktivitet fra 
fremtidige næringsvirksomheter vil ta hensyn til boligen vest for planområdet, og vi ber om at dette - 
sikres i planarbeidet. Vi vil i den forbindelse blant annet vise til støyretningslinje T-1442/2021.  

Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:  

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).  
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).  

 

Forslagsstillers kommentar:  

 Reguleringsplanen legger ikke til rette for besøks- eller arbeidsintensive arbeidsplasser.  
 Det er satt en øvre begrensning for antall parkeringsplasser.  
 Hvordan reguleringsplanen forholder seg til massebalansen er beskrevet i planbeskrivelsen.  
 Forholdet til gjeldende konsekvensutredning er mer grundig vurdert etter varsel om oppstart i 

planbeskrivelsen. De utredningstemaene som anses spesielt viktig for dette planarbeidet, er 
grundig belyst i både konsekvensutredningen. Det er i tillegg også utført supplerende 
analyser, som spesielt angår visualisering og eksponeringer i reguleringsplanen. Slik at 
aktuelle utredningstema er tilstrekkelig vurdert i gjeldende konsekvensutredning og 
planbeskrivelsen.   

 Som en del av planarbeidet er det utarbeidet visualiseringer som viser hvordan ny bebyggelse 
påvirker omgivelsene.  

 Landbruksarealene berøres ikke av utbyggingsområdet. Det er avsatt grøntstruktur mot/ved 
landbruksarealene i sør.  

 Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse.  
 Reguleringsplanens bestemmelser stiller krav om at anbefalingene i støyretningslinjene 

ivaretas i fremtidig prosjektering.  
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10. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), datert 07.03.22 

Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker. 
Statsforvalteren har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til kommunale planer.  

DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører følgende 
områder:  

 Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter  
 Transport av farlig gods  
 Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg  
 Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  

Siden Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil også 
disse områdene kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. DSB samarbeider med 
Statsforvalteren og vil gi faglig innspill til Statsforvalteren dersom det er nødvendig.  

Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

 Planarbeidet legger ikke opp til tiltak som berøres DSB sine ansvarsområder.  
 Nødvendige hensyn ivaretas av Statsforvalteren.  

 

9 Vedlegg  
1. Fagnotat overvann, datert 24.08.2022  
2. Trafikkanalyse, datert 25.08.2022  
3. Snitt – illustrasjoner 15.08.22 
4. Konsekvensutredning, datert 31.01.2014 

 


