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Til berørte myndigheter og naboer        

 

 

 

 

 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN:    

 

Våler næringspark felt A  
Våler kommune  
(PLANID 3018 - 72) 

 

Datert: 22.02.2022 

 

 

Varsling 

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for Våler 

næringspark felt A. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, iht. Plan- 

og bygningsloven § 17-4. Forslagsstiller er Moss og Våler næringspark AS. HS Arealplan AS er 

engasjert som plankonsulent.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av bebyggelse for lager- og 

industriformål med tilhørende anlegg innenfor planområdet.  

  

Beliggenhet  

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 

(google maps).   

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet i Våler, fremhevet med rød sirkel.  
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I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Ny bebyggelse planlegges oppført på eiendommen 

gnr/bnr. 22/8. Tiltakshaver har nødvendige eierrettigheter for oppføring av ny bebyggelse og 

anlegg på eiendommen. Planområdet berører også deler av eiendommene gnr/bnr. 22/3 og 

537/29.  
 

I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Plangrensen omfatter selve eiendommen som skal 

utvikles, i tillegg er grønnstruktur og tilstøtende arealer for offentlig veiareal og frisiktsoner tatt 

med. Plangrensen kan endres underveis i planarbeidet.  

 

 
Figur 2: Forslag til plangrense er fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet er cirka 

70,7 daa.  
 

Vurdering av behovet for konsekvensutredning (KU) 

Det er i forbindelse med oppstart av planarbeidet vurdert hvorvidt planlagte tiltak utløser krav om 

konsekvensutredning (KU), iht Forskrift om konsekvensutredninger (2017-07-01). Det legges til 

grunn at planlagte tiltak ikke utløser krav om KU, dette er vurdert i et eget notat som ligger 

vedlagt varslingsbrevet.  

 

Dagens arealbruk  

Hovedeiendommen som ønskes utviklet (gnr/bnr 22/8) fremstår som et åpent område med mye 

fjell i dagen med lite vegetasjon. Av registrerte høyder fremstår området som noe småkupert. De 



 
 

3 
 

overordnede terrengformasjonene forholdvis slake, slik at det vurderes å være gode 

terrengmessige forutsetninger for å kunne utvikle et rasjonelt og velfungerende næringsområde.  

Planområdets omgivelser består i stor grad skogsområder, dyrka mark samt tilstøtende 

næringsbebyggelse innenfor næringsparken.  

Området er betjent av en kollektivholdeplass, og gangavstanden er cirka 150 meter fra det 

planlagte byggeområdet i planområdet.  

 

Veisystemene vil være en videreføring av dagens etablerte kjøreveier, via Hobølveien og 

Granittveien. Som en del av planprosessen vil det legges til rette for en hensiktsmessig plassering 

av ny adkomst til felt A. Det er enda ikke vurdert i detalj hvor dette vil være. Avkjørsel vil 

reguleres i tråd med føringene gitt i Statens vegvesens håndbøker.  

 

Planlagt arealbruk  

Gjennom planarbeidet ønskes det lagt til rette for ny næringsbebyggelse med tilhørende anlegg. 

Gjeldende områdereguleringsplan åpner for at området kan utvikles med næringsbebyggelse i form 

av lager og industri som hovedformål. Gjeldende formål ønskes videreført i ny 

detaljreguleringsplan.  

 

Plansituasjon  

Kommuneplanens arealdel 

Arealet innenfor planområdet er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse og grønnstruktur. 

Planområdet berøres også av hensynssone landskap.  
 

 
Figur 3: Utdrag av kommuneplanens arealdel sammen med plangrensen. 

 

Reguleringsplan  

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 
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delområde, og dette planarbeidet vil følge opp de aktuelle føringene som gjøres gjeldende for 

delfelt A, så vel som supplerende bestemmelser som gjelder for alle delfeltene.   

 

 

Figur 4: Plangrensen sammen med gjeldende reguleringsplaner. 
 

Fylkesplan: Østfold mot 2050  

I gjeldende fylkesplan for Østfold er det aktuelle området avsatt til tettbebyggelse. Planlagte tiltak 

vil være i tråd med fylkesplanen.  

 
Utbyggingsavtale  

Vi vil samtidig iht. plan- og bygningsloven § 17-4 varsle oppstart av forhandlinger om 

utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet. I forbindelse med reguleringsplaner som 

inkluderer infrastruktur som for eksempel veg og renovasjon eller andre kommunaltekniske anlegg 

utløses ofte et behov for utbyggingsavtaler. 

 

Prosess og medvirkning  

Det tas sikte på å gjennomføre medvirkningsprosessene iht. Plan- og bygningslovens generelle 

bestemmelser. Behov for eventuell ekstra medvirkning vil vurderes forløpende i planprosessen og i 

samråd med planmyndigheten.  

 

Naboer, sektormyndigheter og andre berørte vil på et senere stadium i planprosessen få tilsendt 

det komplette planforslaget ved høring/offentlig ettersyn, med en merknadsfrist på minimum 6 

uker. Hvem som skal varsles er avklart i samråd med Våler kommune, både naboer og offentlige 

instanser og organisasjoner.  

 

Etter offentlig ettersyn, vil reguleringsplanen tas videre til sluttbehandling i planutvalget og 

Kommunestyret for sluttbehandling. Etter sluttbehandling/endelig vedtak vil det være anledning til 

å påklage vedtaket, med tre ukers frist.  
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Man kan også innhente aktuell informasjon om reguleringsplanarbeidet ved å kontakte 

undertegnede eller gå inn på Våler kommune sin hjemmeside https://www.valer-of.kommune.no/  

 

Merknader  

Beboere og myndigheter bes ta kontakt ved eventuelle spørsmål til planarbeidet.  

 

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 23.03.2022 rettes til: 

 

HS arealplan:  

• hs@hsarealplan.no (foretrukket) 

• Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Håvard Skaaden  

41676496 

Daglig leder, arealplanlegger 
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