




I sørvest er det lagt inn et eget bestemmelsesområde, #1 med hensynssone H550, som skal
virke som vegetasjonsskjerm. Vi er bekymret for at dette ikke gir tilstrekkelig skjerming.
Kommunen har kartlagt og gitt status til området Lødeng-Grav som viktig friluftsområde.
Næringsområdets fjernvirkning vil kunne forringe friluftsområdet. Vi mener at konklusjonene i



Båndlagte områder (pbl. § 11-8 d) Båndlegging etter lov om kulturminner H730
Innenfor området gjelder kulturminnelovens bestemmelser, herunder forbud mot tiltak
som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på
annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for
at dette kan skje. Automatisk freda kulturminne er angitt med sikringssone på 5 m fra
kulturminnets ytterkant. Det tillates ikke terrenginngrep innenfor området. I



NI KE-batteriene besto av tre områder fordelt på forlegnings-, utskytnings- og radarområde.

Missilene (rakettene) ble styrt fra bakken etter informasjon fra flere radarer som fulgte både

I perioden 1995 til 1999 ble landsverneplan for forsvaret utarbeidet av Forsvarets
Bygningstjeneste (nå Forsvarsbygg) i samarbeid med Riksantikvaren og Forsvarsmuseet. Man









NI KE-batteriene representerer en viktig våpenteknologisk og forsvarshistorisk utvikling.
Anleggene markerer overgangen fra kanoner til missiler i det norske luftforsvaret. De har
dermed militærhistorisk verdi. Selv om NI KE-batteriet i Våler ikke er fredet eller vernet, mener

Utvelgelsen av aktuelle områder/anlegg som bør vernes, bør gjøres i samarbeid med
fagmyndighet for kulturminnevern i fylkeskommunen, og i tett dialog med eier av området. Vi

Radarområdet, område C, ligger utenfor områdeplan for Gylderåsen, men en utbygging kan
komme tett innpå gjenværende radomer. Vi mener en del av planområdet i nord som grenser
inntil radarområdet, bør underlegges hensynssone kulturmiljø H570, som en skjem for å
ivareta kulturmiljøet. Vi anbefaler kommunen også her om å ta kontakt med eier av
radarområdet, for om mulig å kunne ivareta noen av anleggene.

Fagmyndighet for kulturminnevern i Viken fylkeskommune vil sterkt anbefale Våler kommune
til å ivareta deler av NI KE-batteriet område B med hensynssone kulturmiljø H570 med







Vi anbefaler også å se til Viken fylkeskommunes veileder for masseforvaltning som skal hjelpe

https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/masseforvaltning-i-kommunene/
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