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1 Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av industri/lager med eventuell underordnet 

kontorvirksomhet. Planområdet utgjør en utvidelse av dagens næringsområde som ligger sør for planen. 

Arealet er på ca. 181,6 daa og ligger øst for Lødengfjorden i Våler kommune. Det er 500 meter til fv. 

120, Hobølveien, ca. åtte kilometer til E6, og litt over en mil til Moss Havn. 

Forslagsstiller ønsker å etablere næringstomter for virksomheter innenfor distribusjon og logistikk. For 

at næringsarealet skal være attraktivt for potensielle interessenter i målgruppen er det en rekke 

forutsetninger som bør avklares i detaljreguleringen av området. Det må tas høyde for at tomt- og 

terrengforhold gjør det mulig å bygge store bygningsvolumer, helst på én flate. Det må være gode 

adkomstforhold, dimensjonert for store kjøretøy, samt tilstrekkelig manøvreringsareal rundt bygg. 

Utnyttingsgrad og bygningshøyde må være tilpasset form og funksjon for høylager. 

Ved å ta ut masser ned til nivå 56 moh. og fylle opp terrenget til tilsvarende nivå mot skråningen i vest, 

er det mulig å planere ut en flate på ca. 100 daa. Granittveien foreslås videreført mot den nordvestre 

delen av planområdet med oppbygging tilsvarende det som allerede er regulert og etablert i felt 1. Med 

terrengbehandlingen som foreslås kan den etableres med jevn stigning på maks 4 %, og vegen vil 

dermed være fremkommelig og trygg for store kjøretøy både sommer og vinter. 

Det reguleres inn vegetasjonsskjermer rundt utbyggingsområdet. Videre foreslås etablering av internt 

fordrøyningsanlegg for overvann. Med etablering av fordrøyningsanlegg vil hydrologien og 

vannkvalitet i resipienten blir lite påvirket av det planlagte tiltaket. Grunnvannstanden vurderes også å 

forbli på samme nivå som i dag. 

Høylager bør være minst 30-35 meter høye for at de skal fungere optimalt, og byggene vil bli godt 

synlig i landskapet fra noen innsynsretninger. Siden tiltaket ligger innenfor et skogsområde vil likevel 

synligheten begrenses, og tiltaket blir ikke eksponert mot boligfelter i nærheten. Byggehøyder er 

differensiert inne på tomta og det etableres en grønn buffersone rundt bebyggelsen som demper 

eksponeringen. Planbestemmelsene fastsetter krav om tilpassing av tiltakets bygningsform, materialvalg 

og fargevalg. 

Det vurderes som god utnyttelse av ressursene å ta ut masser først, og deretter etablere 

næringsvirksomhet. Uttaket vil utgjøre en samfunnsnytte i forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter i 

Våler kommune og distriktet rundt. 

Det foreliggende planforslaget er i tråd med arealbruken som er angitt for området i kommuneplanens 

arealdel. Etablering av industri/lager på gnr.21/bnr.2 og 3 vil være et bidrag i arbeidet med å nå 

kommunens mål om å videreutvikle og utnytte eksisterende næringsklynger, samt å tilrettelegge for 

logistikksenter og utvikling av Moss havn. 

 

Det er gjort en grundig konsekvensutredning i henhold til fastsatt planprogram. Samlet sett vurderes 

utvidelse av næringsparken, og midlertidig uttak av masser, å gi få eller ingen vesentlige negative 

konsekvenser for miljø og samfunn. 
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2 Innledning 

2.1 Hensikt og bakgrunn for planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som legger til rette for etablering av 

industri- og/eller lagerbebyggelse med eventuell underordnet kontorvirksomhet. 

 

2.2 Aktører og eiendomsforhold 

Moss og Våler Næringspark AS 

Moss og Våler Næringspark AS er et selskap som ble etablert i 2009 for utvikling av Våler næringspark. 

Selskapet har opsjon på kjøp av deler av gnr./bnr. 21/2 og 3 for utvikling til næringsformål. 

 

Firma- og kontaktinformasjon 

Organisasjonsnummer – 993 844 624 

Adresse – Gamle Beddingvei 21, 1671 Kråkerøy 

E-post – fro-kv@online.no 

Kontaktperson – Frode Kværneng 

 

 

COWI AS 

Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning fremmes av COWI AS for Moss og Våler 

Næringspark AS. COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap og dekker 

de fleste disipliner innen samfunnsplanlegging og teknisk prosjektering. 

 

Firma- og kontaktinformasjon 

Organisasjonsnummer - 979 364 857 

Adresse - Postboks 123, 1601 Fredrikstad 

E-post - post@cowi.no 

 

 

Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: 

Gnr./bnr.    Hjemmelshaver  

18/3     Robert og Tarjei Hveding-Gabrielsen 

18/7     Thea Marie Kaabbel 

21/2     Momme AS 

21/3     Trond Olsen 

21/6     Erik James Momme Mollatt 

21/8     Våler Park AS 

21/9     Granittveien 9 AS 

 

 

Utbyggingsavtale 

Det foreligger en utbyggingsavtale mellom Våler kommune og Moss og Våler Næringspark AS, som 

ble utarbeidet i forbindelse med overordnet reguleringsplan for Våler næringspark. Prosess med 

reforhandling av utbyggingsavtalen er igangsatt. 

mailto:fro-kv@online.no
mailto:post@cowi.no
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3 Prosess og medvirkning 

Forholdet til forskrift om konsekvensutredning 

Arealplaner skal vurderes i forhold til "Forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven", som har til hensikt å sørge for at hensyn til 

miljø og samfunn blir tatt i betraktning under utarbeidelsen 

av planer. 

Forskriftens § 2 angir hvilke tiltak som alltid skal 

konsekvensutredes, og planarbeidet utløser krav til 

konsekvensutredning jf. § 2, bokstav f) som omfatter 

reguleringsplaner som inneholder tiltak som nevnt i vedlegg 

I. Følgende angis i punkt 1 i dette vedlegget: "Industrianlegg, 

næringsbygg, bygg for offentlig eller privattjenesteyting og 

bygg til allmennyttig formål med et bruksareal på mer enn 15 

000 m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 

dekar". 

For mer informasjon om forskrift om konsekvensutredninger, 

se miljøverndepartementets hjemmesider eller Lovdata 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726. 

Når det stilles krav om en konsekvensutredning skal det ved 

oppstart av planarbeidet utarbeides et planprogram. 

Planprogrammet legger føringer for konsekvensutredningen 

som legges fram sammen med et planforslag i neste runde av 

planprosessen. 

 

Varsel om oppstart 

Oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram ble 

kunngjort 26.06.16, med frist for innspill satt til 25.08.2016 

Planarbeidet ble annonsert i Moss Avis, og på Våler 

kommunes hjemmeside. Se vedlegg 1 for varselbrev. 

Ved merknadsfristen var det mottatt 5 innspill til oppstart og 

planprogram. Et sammendrag og kommentarer til 

merknadene ble utarbeidet etter offentlig ettersyn av 

planprogrammet. Se vedlegg 2.  

Planprogrammet er behandlet av Våler kommune og fastsatt 

av formannskapet i sak 75/16 den 17.11.16. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726
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Planforslag 

Basert på vedtatt planprogram og innkommende merknader er det utarbeidet et planforslag som består 

av: 

 

› Plankart 

› Planbestemmelser  

› Planbeskrivelsen med konsekvensutredning og tilhørende vedlegg. 

 

Etter politisk behandling vil det bli offentlig ettersyn av planforslaget, før forslaget revideres ved behov 

og deretter sendes til ny politisk behandling og endelig vedtak. Diagrammet på forrige side gir en 

oversikt over den formelle planprosessen. 

 

Medvirkning 

Lovverket gir klare føringer i forhold til medvirkning i planprosesser. Naboer, offentlige myndigheter 

og andre sentrale parter i saken blir varslet gjennom brev. I tillegg annonseres planarbeidet i lokal 

presse, slik at også øvrige har mulighet til å følge med og komme med innspill til planarbeidet. 

 

En standard planprosess for reguleringsplaner har flere runder der man ber om innspill. I første omgang 

varsler man oppstart for å innhente merknader før man går i gang med utarbeiding av et konkret forslag. 

Deretter vil man legge ut forslaget til offentlig ettersyn. Ved behov kan det være aktuelt med flere slike 

høringsrunder. 

 

Våler kommune bruker sine nettsider i forbindelse med pågående planarbeider. Alt planmateriale som 

legges ut til høring vil være tilgjengelig her. Planmaterialet vil også være tilgjengelig på herredshuset. 

Adressen til nettsidene er http://www.valer-of.kommune.no/ og herredshuset har adresse Kjosveien 1. 
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4 Beskrivelse av dagens situasjon  

I dette kapittelet gis en kort beskrivelse av beliggenhet, planavgrensning og dagens arealbruk innenfor 

og omkring området. Det redegjøres også kort for de fysiske forutsetningene på stedet. Kapittel 7 tar for 

seg ulike fagtema som berøres av planarbeidet, og dagens situasjon er der utfyllende beskrevet med 

fokus på de enkelte temaene. 

4.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger øst for Lødengfjorden i Våler kommune og i umiddelbar nærhet til fv. 120, 

Hobølveien. Området omfatter deler av gnr./bnr. 18/3, 18/7, 21/2, 21/6, 21/9 og er til sammen ca. 181,6 

daa. Avstand fra planområdet til krysset Granittveien x Hobølveien er ca. 500 meter. Det er tre 

kilometer til krysset Hobølveien x Vålerveien (fv. 115) og ca. åtte kilometer til E6. Våler Næringspark 

ligger litt over en mil fra Moss Havn. 

 

 
Figur 1: Illustrasjonen viser overordnet lokalisering av planområdet. 

4.2 Avgrensing av planområdet 

Planområdet er i nord, vest og øst avgrenset av arealbruksgrenser fra kommuneplanens arealdel, 

inkludert 20 meter buffer mot omkringliggende skog- og landbruksområder. I sør grenser planen mot 

felter som er regulert til industri og lager i reguleringsplan for Våler næringspark, vedtatt 18. juni 2009, 

og detaljreguleringsplan for felt C og D vedtatt 7. mai 2015. Planområdet tar også med seg en del av 

Granittveien som vist som snuplass i reguleringsplanen fra 2009, slik at det i planen for felt 2 kan 

tilrettelegges for videreføring av vegen. 
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Figur 2: Illustrasjonen viser planområdets avgrensning på ortofoto. 

4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet er i dagens situasjon 

hovedsakelig ubebygd og består av 

skogsareal. Det er kun ved 

påkoblingspunktet for videreføring av 

Granittveien at området er preget av 

terrenginngrep og aktivitet. 

 

Tilgrensende område i sør består av et 

delvis utbygd næringsområde hvor det er 

gjort en del terrengbearbeiding for å 

klargjøre tomter til næringsbebyggelse. 

De ferdigstilte tomtene er tatt i bruk av 

virksomheter innenfor bygg- og 

anleggsbransjen, og UNIL har etablert et 

stort distribusjonslager for næringsmidler. 

 
Figur 3: UNILs bygg, sett fra krysset ved fv. 120. 
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Tilstøtende områder i vest, øst og nord består av ubebygde landbruks-, natur- og friluftsområder. Her er 

det i hovedsak skog, men også noe dyrka mark. Bebyggelsen på gårdsbruket Lødeng ligger ca. 350 

meter vest for planområdet, og det nærmeste huset ved Klypen ligger ca. 60 meter fra den østre 

plangrensa. Det er ca. 2.5 kilometer til Augerød hvor det nærmeste boligområdet ligger. Avstanden til 

Kirkebygda er ca. 3 kilometer. 

4.4 Beskrivelse av området 

4.4.1 Landskap og vegetasjon 

Våler næringspark befinner seg i et landskap med lave, skogdekte åser, og flate jordbruksarealer på 

leiresletter i dalene. Dette er et typiske landformer i landskapsregionen som Våler kommune er en del 

av. Dagens næringspark er etablert i et skogsområde som ligger på en høyde mellom Lødengfjorden og 

Vålervarden. Høydedraget strekker fra Hobølveien til et toppunkt på 76,0 meter over havet ca. 200 

meter nord for plangrensa til felt 2. 

 

 
Figur 4: Kart med forsterket fjellskygge. 

Mellom felt 1 og felt 2 er høydedraget delt av en terrengforsenkning som er en del av en sidearm til 

daldraget rundt Lødengfjorden. Terrengformen fylles tidvis opp med vann. En fjellskrent nord for 

forsenkningen markerer en barriere i landskapet. Skrenten er brattest ved den østre plangrensa, og 

slakest ved den vestre plangrensa. Fra skrenten stiger terrenget jevnt opp mot toppen av åsen. 

Høydedraget har småknauser med skrint jorddekke og fjell i dagen, og partier med litt tykkere jorddekke 

innimellom knausene. 
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Figur 5: Fjellskrenten og terrengforsenkningen. 

En del av berggrunnen i felt 1 er utsprengt i forbindelse med tilrettelegging for næringsbebyggelse, og 

dette feltet fremstår i dag som forholdsvis flatt. Inne på tomtene er mye av vegetasjonen fjernet. Det er 

bevart soner til vegetasjonsskjerming langs ytterkantene av området, i tråd med gjeldende regulering. 

Planområdet til felt 2 er uregulert, og består fortsatt hovedsakelig av uberørt skog, hvor store deler 

vokser i skrint jordsmonn. 

4.4.2 Grunnforhold 

Berggrunnen i Våler er en del av det store sørnorske grunnfjellsområdet. I følge berggrunnskartet til 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) ligger planområdet innenfor en berggrunnsone hvor en finner 

glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Steinprøver tatt i felt 1 i 2013 viser at 

bergarten i området har god kvalitet og at det kan benyttes til mange byggetekniske formål. 

 

 
Figur 6: Berggrunnskart. Hentet fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). 
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Over berggrunnen er det et tynt løsmassedekke som består av humus og torv. Stedvis er dekket så tynt at 

det er fjell i dagen. Området ligger under marin grense, og ved terrengforsenkningen rett sør for 

planområdet er det tynn hav- og strandavsetning. 

 

 
Figur 7: Løsmassekart. Hentet fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

4.4.3 Naturverdier 

Området befinner seg i boreonemoral sone. I 

planområdet er det blandingsskog med furu, gran, 

lyng og noe bjørk. Innenfor plangrensa er det 

registrert én art av nasjonal forvaltningsinteresse, 

og én svartelistet art. (Ugressplante). Like utenfor 

plangrensa er det også registrert én svartelistet art, 

og én art av nasjonal forvaltningsinteresse. I 

tillegg ligger det en gammel barskoglokalitet 

inntil plangrensa i sørvest. (ID BN00052234, 

Kypen, regional verdi B). Lokaliteten består av 

blåbærgranskog på storsteinet blokkmark. Det er 

innslag av småbregne- og lågurtskog, samt bjørk, 

rogn og osp. Det er lite død ved. Noen signalarter 

er funnet, bla. krusfellmose og trollurt. Det er 

også registrert et dyretråkk i utredningsområdet. 

 
Figur 8: Barskoglokalitet. Foto fra MDs faktaark. 
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Grønn busthirse (setaria virdis) Registrert 23.08.13, på sandig skrotmark. 

Vurderes som nær trua på sine gamle voksesteder 

på grunn av gjengroing av tørrbakker etter opphør 

av beite. 

Ugrassmjølke (Epilobium ciliatum ciliatum) Registrert 23.08.13, på sandig skrotmark. 

Ugressplante som bør bekjempes. 

Ullurt (Filago arvensis L. Holub) Registrert 23.08.13, på sandig skrotmark. 

Vurderes som nær trua på grunn av nedgang i 

habitatskvalitet. (Solvarme, tørre, beitede 

grasbakker, og åpen, tørr sand- og grusmark). 

Kanadagullris (Solidago canadensis) Registrert 30.08.14, på skrotmark. 

 
Figur 9: Naturtyper, fremmede arter og arter av nasjonal forvaltningsinteresse. (Naturbase, MD). 

4.4.4 Rekreasjonsverdi- og bruk 

Planområdet har i dagens situasjon ingen kjent vesentlig funksjon eller verdi som rekreasjonsområde. 

Det går en sti langs kanten av høydedraget nord for felt 2. Den krysser det nordvestre hjørnet av 

planområdet og føyer seg sammen med en annen sti som også kommer fra nord og leder mot skogbrynet 

ved jordet til Lødeng gård. Forbindelsen kan enkelt opprettholdes ettersom stien ligger innenfor areal 

som reguleres til vegetasjonsskjerm. 

4.4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner innenfor eller i 

nærhet av planområdet. De nærmeste automatisk fredete kulturminnene er en gravhaug ved 

Middagsåsen skisenter (Vålervarden), ca. 1,4 km øst for utredningsområdet og et uavklart funn ved en 

gård, ca. 2,5 km sør for utredningsområdet. 
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4.4.6 Landbruk og skogbruk 

Området et avsatt til næringsområde i kommuneplanen, men består i dag av skog. Det er noen felter 

med høy bonitet mot vest og sørøst, ellers har barskogen i hovedsak lav til middels bonitet. Det ikke 

landbruksjord eller dyrkbar mark innenfor arealet hvor en planlegger å etablere næringspark. 

 
Figur 10: Arealressurskart. (Kilde: Arealis). 

4.4.7 Veiforhold 

Planområdet har atkomst fra Granittveien, som er en lokalveg i Våler næringspark, mens Våler 

næringspark har atkomst fra fv. 120. Krysset fv. 120 x Granittveien ble etablert i forbindelse med 

utvikling av UNIL-prosjektet. Kjøreavstand fra planområdet til fv. 120 er ca. 500 meter. 

Granittveien har en god standard og fartsgrense på 50 km/t. Regulert vegbredde er 6 meter og det er 

avsatt 2 meter til skulder på hver side av kjørebanen. Det er regulert tre meter grøfteareal og gang- og 

sykkelveg langs østsiden av vegen. 

Nærmeste kollektivholdeplasser er etablert i krysset fv. 120 x Granittveien, henholdsvis sørvest for 

nordgående trafikk og nordøst for sørgående trafikk. 

Det ble som ledd i arbeid med konsekvensutredning for felt 1 utarbeidet en trafikkanalyse, hvor trafikk 

til/fra planområdet og kapasitet i krysset fv. 120 x Granittveien ble vurdert. ÅDT for fv. 120 er estimert 

til ca. 4300 sør for krysset (2013) og 1400 nord for krysset (2012). Beregninger viser at det er gode 

trafikkavviklingsforhold i eksisterende situasjon i krysset mellom fv. 120 og Granittveien. 
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4.4.8 Barn og unges interesser 

Barn og unge er en gruppe som skal ivaretas spesielt i alt planarbeid, og det er utarbeidet en egen 

rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planlegging. Barn og unge ferdes ofte 

som myke trafikanter. Det er viktig at det ved planlegging av nye områder blir tilstrebet trafikksikre 

løsninger, som særlig ivaretar syklister og fotgjengere. 

 

5 Rammer og føringer 

5.1 Tilgrensende reguleringsplan 

Planområdet er i hovedsak uregulert, men søndre del av planområdet inngår i reguleringsplan for Våler 

næringspark, vedtatt 18. juni 2009 og detaljreguleringsplan for felt C og D vedtatt 7. mai 2015. De 

regulerte områdene er avsatt til kjørevei, gang- og sykkelvei, vegetasjonsskjerm/parkbelte i 

industriområde. 

 
Figur 11: Tilgrensende reguleringsplan (2009). 
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5.2 Overordnede planer 

5.2.1 Kommuneplanens arealdel for Våler kommune 2011 - 2023 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel for Våler kommune avsatt til eksisterende og framtidig 

næringsområde (formålet næringsbebyggelse). Rundt formålet næringsbebyggelse er det i varslet 

planavgrensning hensyntatt en buffer på 20 meter, som er avsatt til LNF i arealdelen. Sør for 

planområdet ligger det en hensynssone for landskap, mens det i en buffer på 100 meter fra senterlinje fv. 

120 ligger en hensynssone for støy. Utredningsområdet er omkranset av landbruks-, natur- og 

friluftsområder. Det ligger en hensynssone for landskap vest for planområdet. 

 
Figur 12: Illustrasjonen viser utsnitt av kommuneplanens arealdel (Våler kommune, 2011). 

 

Det gis en rekke generelle bestemmelser om arealbruk, men ingen spesifikke bestemmelser for 

næringsområder eller for Våler næringspark, med unntak av en ramme for utbygging på ca. 175 daa i 

planperioden 2011-2022. § 11-4 om estetikk og landskapstilpasning setter blant annet krav til at ny 

bebyggelse skal underordnes Vålers kulturhistoriske landskap og kulturlandskap. Det spesifiseres at 

gjeldende reguleringsplaner gjelder foran bestemmelser til arealdelen ved motstrid. 
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5.2.2 Regional utviklingsplan for Mosseregionen 

Utviklingsplanen er en fylkesdelplan for kommunene i Mosseregionen. Den legger regionale rammer og 

føringer for arealutvikling. For næringsutvikling anbefaler utviklingsplanen blant annet å videreutvikle 

og utnytte eksisterende næringsklynger (stimulere nettverksbygging), tilrettelegge for sentrumsnær 

næringsetablering, samt tilrettelegge for logistikksenter og utvikling av Moss havn. Det er avgjørende 

for regionens framtid at dette trafikknutepunktet videreutvikles.  

5.2.3 Fylkesplan for Østfold 

Hovedmålene i fylkesplan for Østfold er levekår og folkehelse, verdiskapning og miljø. I gjennomføring 

av fylkesplanen for Østfold er kompetanseutvikling, fortetting, infrastruktur, byutvikling og vern, samt 

folk i fysisk aktivitet prioritert. 

 

I plankartet for fylkesplanen er planområdet vist som eksisterende utbyggingsområde. 

Utbyggingsområdet har betegnelsen 1Nd (Klypen – Nike) og er et regionalt næringsområde. 

Fylkesplanen forutsetter utbedring av infrastruktur og påpeker at området må sees i sammenheng med 

Vestby kommune. 

 

Planen gir en generell arealstrategi for Østfold, men også nærmere retningslinjer for energi- og 

arealbruk, inkludert samfunnssikkerhet og beredskap, estetikk og kvalitet i byggeområder, universell 

utforming, kriminalitetsforebygging, vern av landskaps-, natur- og kulturmiljøverdier, senterstruktur og 

lokalsamfunn, samt effektiv arealutnyttelse, funksjonell lokalisering, fortetting og transformasjon, 

næringsområder, kjøpesenter og kollektivtrafikk. Avslutningsvis omfatter planen også retningslinjer for 

vegforhold, inkludert parkering og gang- og sykkelveger. 

5.3 Bestemmelser og retningslinjer 

5.3.1 Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre  

Hensikten med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og 

legge til rette for miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt 

bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det 

overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som 

også bidrar til å redusere klimagassutslippene. 

I bestemmelsene fastlegges at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i 

godkjente regionale planer. I områder som ikke omfattes av slike regionale planer tillates ikke etablering 

av kjøpesentre med større bruksareal enn 3000 m². Bestemmelsene gjelder for lokalisering av alle typer 

varehandel og andre servicefunksjoner. 

5.3.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er å oppnå en bedre 

samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, 

sektorer og forvaltningsnivåer. 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. Retningslinjene legger blant annet vekt på å 
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styrke sykkel og gange som transportform, fremme effektiv og sikker trafikkavvikling, god 

framkommelighet for næringstransport, samt universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

5.3.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 

Viktige nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø er å sikre oppvekstmiljø som gir barn og unge 

trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter 

som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov, samt å ivareta det 

offentliges ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte 

utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. Formålet med de 

rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er blant annet å; 

› Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- 

og bygningsloven. 

› Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 

planlegging og byggesaksbehandling. 

› Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 

hensyn/interesser. 

 

Videre stilles det krav om at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet ved fysisk utforming; 

› Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 

trafikkfare og annen helsefare. 

› I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 

forutsetter blant annet at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold, gir muligheter for 

ulike typer lek på ulike årstider, samt kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for 

samhandling mellom barn, unge og voksne. 

 

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er 

egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging, eller 

omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal 

egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt ovenfor, for å møte dagens, eller fremtidens behov ikke 

blir oppfylt. 

5.4 Andre rammer og føringer 

Estetikkveileder for Østfold 

Hensikten med estetikkveilederen er å gi regional rettledning om estetikk i forbindelse med utbygging 

og utvikling i landskapet mellom og rundt byene og tettstedene i Østfold. Estetikkveilederen beskriver i 

et eget kapittel utfordringer og virkemidler når det gjelder næringsbygg og næringsarealer. 

Retningslinjer for hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker er: Bruk av skilt og reklame skal ikke 

ha et større omfang enn nødvendig. Det skal redegjøres for bruk av belysning, og uheldig fjernvirkning 

skal unngås. Bruk av vegetasjon i form av skjermbelter, buffersoner og samplantinger for struktur og 

skjerming (gjerne stedegen vegetasjon). Store grå arealer skal søkes brutt opp med vegetasjon, 

kantmarkeringer og terrengsprang.  Skjøtsel og drift av uteområder må avklares. Det skal tas hensyn til 

omkringliggende landskaps- og naturverdier og øvrig grønnstruktur. Store fyllinger skal unngås. 

Parkeringsarealer bør inneholde innslag av trevegetasjon. God formgivning i bygninger, hvor volum, 

bygningshøyde, materialbruk, fargebruk og plassering er tilpasset omgivelsene. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Alternativer 

6.1.1 0-alternativet 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for ulike alternativer. “0-

alternativet” er et generelt uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak ikke 

blir gjennomført. 0 alternativet vil i dette tilfelle innebære en videreføring av dagens situasjon, altså 

ingen endringer. Det vil si at området vil fortsette å være ubebygd skogsareal i et LNF-område. 

6.1.2 Alternativ 1 

Alternativ 1 (forslagsstillers alternativ) medfører utvikling av planområdet til bebyggelse- og 

anleggsformål for industri/lager med tilhørende, underordnet kontorvirksomhet. I det følgende beskrives 

forslagsstillers alternativ. 

6.2 Planens innhold 

Plankartet 

 

Figur 13 Utsnitt av detaljplankart. 
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Over vises utsnitt av detaljreguleringsplan for Moss og Våler næringspark, felt 2. Planområdet er på ca. 

181,6 daa. Det ble opprinnelig varslet oppstart på et større område. Planavgrensningen er tilpasset 

omfanget av tiltakene som inngår i planen. 

Beskrivelse 

Forslagsstiller ønsker å etablere næringstomter for virksomheter innenfor distribusjon og logistikk. For 

at næringsarealet skal være attraktivt for potensielle interessenter i målgruppen er det en rekke 

forutsetninger som bør avklares i detaljreguleringen av området. Det må tas høyde for følgende: 

› Tomt- og terrengforhold som gjør det mulig å bygge store bygningsvolumer, helst på én flate. 

› Gode adkomstforhold, dimensjonert for store kjøretøy. 

› Tilstrekkelig manøvreringsareal for store kjøretøy rundt bygg. Særlig ved ramper. 

› Utnyttingsgrad som gir rom for å oppføre bygg med stor lagerkapasitet. 

› Bygningshøyde tilpasset form og funksjon for høylager. 

Som beskrevet tidligere ligger planområdet på et høydedrag som strekker seg fra Hobølveien til et 

toppunkt på 76,0 meter over havet ca. 200 meter nord for plangrensa. Ved punktet for tilkobling og 

videreføring av Granittveien ligger terrenget i dag på ca. 49 moh. Herfra stiger terrenget jevnt til nivå 60 

moh. ved den nordvestre plangrensa. Terrenget skråner videre opp mot knauser på nivå 70 moh. på 

midten av planområdet, før det slakes ut igjen til nivå på ca. 65 moh. ved den østre plangrensa. Den 

søndre plangrensa ligger i terrengspranget ned mot forsenkningen som skjærer gjennom høydedraget. 

Langs den vestre plangrensa skråner terrenget ned mot Lødenfjorden og jordet ved Lødeng gård. 

Hoveddelen av planområdet er knausete og småkupert med terrengnivå mellom 55-70 moh. 
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Figur 14: Dagens terreng. 

 

Ved å ta ut masser ned til nivå 56 moh. og fylle opp terrenget til tilsvarende nivå mot skråningen i vest, 

er det mulig å planere ut en flate på ca. 100 daa. På plankartet er arealene hvor det skal sprenges og 

fylles markert med bestemmelsesområde for terrengbehandling. Se kapitel 7.3.2 for mer informasjon om 

terrengbehandling og massebalanse. 

Granittveien foreslås videreført mot den nordvestre delen av planområdet med oppbygging tilsvarende 

det som allerede er regulert og etablert i felt 1 (se figur 15). Vegen blir liggende på fyllingen som skal 

anlegges i den vestre delen av planområdet. Med terrengbehandlingen som foreslås kan den etableres 

med jevn stigning på maks 4 %, og vegen vil dermed være fremkommelig og trygg for store kjøretøy 

både sommer og vinter. 



  
DETALJREGULERING FOR MOSS OG VÅLER NÆRINGSPARK, FELT 2. PLAN NR. 51, VÅLER KOMMUNE 

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

 

21 

 
Figur 15: Terrengbehandling som gir flate på nivå 56 moh. 

 

 
Figur 16: Vegprofil. 

 

Målgruppens behov for høylager og stor lagringskapasitet tilsier at felt 2 bør ha høy utnyttingsgrad og 

rom for å oppføre høylager. Ved å ta ut masser og dermed senke terrenget er det mulig å bygge høyt 

uten å skjære åsprofilen nord for feltet. Toppunktet på åsen har høyde på 76 moh. I tillegg er den dekket 

av skogsvegetasjon med gjennomsnittshøyde på 20 meter. Toppen ligger bak den sentrale delen av felt 

2, og terrenget slakes ut mot øst og vest. Det forslås at bygningshøyden inne på feltet trappes ned 

tilsvarende åsen bak. Det vil si at en kan tillate å oppføre høylager med maks høyde på nivå 91 moh. 

sentralt i området, imens maks bygningshøyde ut mot sidene settes til maks høyde på nivå 86 moh. 

Andelen som tillates oppført som høylager settes til maks 60 %. For den øvrige bebyggelsen tillattes 

maks høyde på nivå 71 moh. Utnyttingsgraden settes til 60 % BYA. Illustrasjonene under viser et 

eksempel på hvordan felt 2 kan bygges ut innenfor rammene som er angitt i planforslaget. 
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Figur 17: Mulig utnyttelse av felt 2. 

 

 

 
Figur 18 Eksisterende og planlagt bebyggelse sett fra sør, (UNILs høylager til venstre). 

 

Det er reguleres inn vegetasjonsskjermer rundt hele utbyggingsområdet for å ivareta landskapshensyn. 

For ytterligere sikring av hensynet til landskapsvirkning er det også lagt inn hensynssoner på to steder 

som er særlig eksponerte. Her skal det påses at eksisterende vegetasjon ikke skades under etableringen 

av næringsområdet. Dette for å sikre tilstrekkelig skjerming fra anleggsstart, slik at området ikke blir 

eksponert frem til ny vegetasjon får tid til å etablere seg. Se kapitel 7.3.1 for mer informasjon om 

landskapsvirkninger av tiltaket. 

På næringsarealer etableres det både bygg med store takflater og store arealer med harde flater på 

bakkeplan. For å ivareta overvannshåndtering på en god måte skal regn- og smeltevann ledes til 

fordrøynings- og sedimenteringsdammer internt på området. Som ledd i arbeidet med å klargjøre feltet 
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for utbygging skal disse dammene anlegges i vegetasjonsskjermene som etableres øst og vest for 

utbyggingsområdet, (felt GV1 og GV3). Her er det i dag vannveger i form av terrengforsenkninger og 

bekker, og dammene plassers slik at de blir en del av det naturlige vannbehandlingssystemet i området. 

Se kapitel 7.3.3 for mer informasjon om behandling av overvann. 

Det skal ikke etableres industri- og lagervirksomhet som forårsaker miljøulemper knyttet til røyk, støv, 

støy, lukt eller forurensning til grunn eller vann. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene. 

 

Arealoversikt 

Tabellen under viser en oversikt over de ulike formålene i plankartet, og antall daa for disse. 

Formål Feltnavn Areal daa 

Industri/lager BKB1 105,5 

Kjøreveg SKV1 4,4 

Gang- og sykkelveg SGS1 1,7 

Annen veggrunn - grøntareal SVG1 2,3 

Vegetasjonsskjerm GV1-2 26,5 

Kombinerte grønnstrukturformål GKG1-2 41,2 

Hensynssoner   

Hensyn landskap  11,2 

Bestemmelsesområder   

Anlegg- og riggområde  136,7 

Sum formålsflater 181,6 
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7 Konsekvenser for miljø og samfunn 

7.1 Generelt 

Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan forventes å ha i 

forhold til tema innenfor miljø og samfunn. Videre skal en konsekvensutredning ta for seg avbøtende 

tiltak for eventuelle negative konsekvenser som framkommer. Dersom en vurderer at det er behov for 

undersøkelser før gjennomføring av planforslaget, skal dette fremgå av konsekvensutredningen. Det 

samme gjelder dersom en vurderer at det er behov for å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene 

av tiltakene det tilrettelegges for. 

 

Gjennomføring av planforslaget berører en rekke problemstillinger og temaer som kan forventes å ha 

virkning på miljø- og samfunn. Mange av disse temaene er belyst og vurdert i arbeidet med 

kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger helt inntil næringsparkens felt 1, som bygges ut i henhold 

til vedtatte reguleringsplaner. Flere av utredningene og vurderingene som er gjort i forbindelse med 

disse planprosessene er gjeldende også for utvidelsesområdet. Denne konsekvensutredningen gir derfor 

en overordnet redegjørelse for plantemaene en anser har vært tilstrekkelig vurdert i tidligere 

planprosesser. Dette omfatter følgende tema: 

 

› Grunnforhold 

› Biologisk mangfold 

› Kulturminner og kulturmiljø 

› Landbruk og skogbruk 

› Trafikk 

› Teknisk infrastruktur, herunder vann, avløp, strøm og energibruk 

› Energibruk 

› Barn og unges interesser 

› Universell utforming 

› Risiko og sårbarhet 

› Støy 

› Luftforurensning 

 

Det er tre tema en vurderer at bør belyses nærmere i denne konsekvensutredningen. Det redegjøres 

derfor mer detaljert for følgende tema: 

 

› Landskap, herunder stedets karakter og estetikk, nær- og fjernvirkning 

› Massebalanse 

› Overvann 
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7.2 Vurdering av tidligere utredede tema 

I det følgende redegjøres det kort for problemstillinger og temaer som er vurdert i tidligere 

planprosesser. Metodikken som er brukt kan i hovedsak beskrives med følgende punkter: 

 

› Innhente dokumentasjon fra tidligere plandokumenter. Kontrollere mot, og supplere med ny 

informasjon. 

› Vurdering av hvilke virkninger de planlagte tiltakene kan forventes å ha på de ulike 

utredningstemaene. 

› Beskrivelse av avbøtende tiltak. 

 

7.2.1 Grunnforhold 

Det fremgår av beskrivelsen i kapitel 4.4.2 at berggrunnen i Våler er en del av det store sørnorske 

grunnfjellsområdet. Løsmasselaget over gneisen er tynt, og det er ikke registrert ustabile masser i eller i 

nærheten av planområdet. Bebyggelsen skal plasseres på en såle av steinmasser som pukkes ut internt i 

utbyggingsområdet. Under disse steinmassene ligger grunnfjellet. 

Vegen inn til området skal ligge på en steinfylling som anlegges i den vestre delen av planområdet. 

Steinprøver tatt i felt 1 i 2013 indikerer at berget i området har svært god kvalitet, og sprengsteinen kan 

knuses til mindre fraksjoner og brukes i bærelag og forsterkningslag under asfaltdekket på vegen. 

De planlagte terrenginngrepene vil gi overskuddsmasser som kan benyttes i andre utbyggingsprosjekter 

i Våler og distriktet rundt. Se mer om dette i kapitel 7.3.2 og i fagrapport for massebalanse. 

 

Grunnforholdene vurderes som stabile, og det er ikke behov for avbøtende tiltak. 

 

7.2.2 Biologisk mangfold 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved 

utøvelse av offentlig myndighet for å vurder om prosjektet kan gjennomføres. Lovens formål er: 

"… at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser 

tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 

kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden ...". 

I dette kapittelet er prosjektet vurdert opp mot kravene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Den endelige 

vurderingen av om prosjektet tilfredsstiller kravene må utføres av offentlig planmyndighet. 

 

7.2.2.1 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 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 … "  
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I dette prosjektet består kunnskapsgrunnlaget av registrerte, offentlig tilgjengelige data. Registreringene 

som er lagt inn i naturbasen til Miljødirektoratet er foretatt i den sørlige delen av planområdet, og like 

utenfor planområdet i 2013 og 2014. Skogen er forholdsvis ensartet og består i hovedsak av 

blandingsskog med furu, gran, lyng og bjørk i småkupert terreng. I skråningen mot Lødeng er det et 

parti med furuskog på skrint jordsmonn. Det ble ikke registeret arter av nasjonal forvaltningsinteresse i 

skogen i 2013 eller 2014. 

 
Figur 19: Skrinn furuskog i skråningen mot Lødeng. 

 

 
Blandingsskog ved lysning sentralt i planområdet. 

Funnene som er gjort er lokalisert i en del om området som er sterkt påvirket av aktivitet knyttet til 

anleggsvirksomhet og klargjøring av næringstomter i felt 1. Området hvor funnene er gjort er 

karakterisert som sandig skrotmark. (Skrotemark = avfallsplasser, næringsarealer, tømmerlager, veg- og 

jernbaneskråninger mv.). Både artene som er registrert som nær truet, og de svartelistede artene har etter 

all sannsynlighet etablert seg her som følge av, og ikke på tross av, anleggsvirksomheten i felt 1. 

Lokaliteten med gammel barskog som er registrert like utenfor planområdet blir liggende et godt stykke 

fra de planlagte terrengtiltakene. Det er regulert en buffersone med vegetasjonsskjerm mellom 

lokaliteten og utbyggingsområdet. 

Det er foretatt befaringer, men ikke gjennomført nye feltregistreringer som ledd i planarbeidet. Ettersom 

det er foretatt registeringer i deler av planområdet forholdsvis nylig, og skogen er av rimelig ensartet 

karakter, vurderes kunnskapsgrunnlaget å stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade. 

 

7.2.2.2 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 9. - Føre-var prinsippet 

Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal 

føre-var prinsippet tillegges større vekt.  

"… 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 … ".                                                                         

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å fatte et vedtak, og føre-var prinsippet vurderes 

følgelig for å være tilstrekkelig ivaretatt. 
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7.2.2.3 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 10. - Økosystemtilnærming og samlet 

belastning 

" … En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 

vil bli utsatt for … ". 

Naturmangfoldet i skogen er påvirket av tradisjonelt bestandsskogbruk og framstår som triviell og 

stedvis fattig barskog på grunn av skrint jordsmonn og felter med fjell i dagen. Planområdet omfatter en 

relativt liten del av skogen som omkranser landbruksarealene og bebyggelsen i Våler. Arealbeslag og 

aktiviteter vil ikke vesentlig øke samlet belastning på naturmangfoldet i disse skogområdene utover det 

som påføres i form av rene arealbeslag. 

Restarealer og bar jord kan gi gode vekstbetingelser for de svartelistede plantene som er registrert i og 

ved planområdet. (Kanadagullris og ugrassmjølke). Det settes krav til at vekstjord som fjernes som en 

del av terrengbearbeidingstiltak ikke skal gjenbrukes innenfor området dersom det medfører fare for 

spredning av uønskede arter. Hvorvidt dette er tilfelle må vurderes på stedet når terrengarbeidene skal 

gjennomføres. 

 

7.2.2.4 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 11. - Kostnadene ved miljøforringelse 

" … 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 ...". 

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre 

vesentlig skade på naturmangfoldet. 

 

7.2.2.5 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 12. – Miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder 

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at det innenfor eller i umiddelbar nærhet av 

planområdet foreligger forhold som utløser behov for å sette krav til spesielle teknikker eller 

driftsmetoder for å beskytte naturverdier. Det er en forutsetting at miljøforsvarlige teknikker benyttes 

ved gjennomføring av prosjektet. 

En vurderer at forholdet til kravene som er angitt i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er tilstrekkelig utredet 

og ivaretatt. Ved iverksetting av tiltakene som er beskrevet over vil planen ha lite negative konsekvenser 

for naturmangfoldet. 

 

7.2.3 Kulturminner og kulturmiljø 

I merknad til oppstart og høring av planprogram har Kulturminnemyndighetene i Østfold 

fylkeskommune gitt tilbakemelding om at det ikke er kjente automatisk fredete kulturminner med særlig 

behov for vern i planområdet. Følgende tekst er tatt inn i reguleringsbestemmelsene for å sikre 

eventuelle forekomster som ikke er registrert: 

" … Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form 

av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet 
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øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsels, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 

(Kulturminneloven) § 8 … ". 

Det foreligger så langt en kan se ikke behov for andre avbøtende tiltak. Hensynet til kulturminner og 

kulturmiljø vurderes som tilstrekkelig ivaretatt i planen. 

 

7.2.4 Landbruk og skogbruk 

Planforslaget vil medføre redusert areal for skogdrift på totalt 179 daa skog av ulik bonitet. Kun en liten 

andel av dette arealet er skog av høg bonitet. Etablering av næringspark vurderes å gi lite negative 

konsekvenser for skogbruk. Det er for øvrig avklart i kommuneplanens arealdel at området skal benyttes 

til industriformål. Hensynet til landbruk- og skogbruk vurderes som tilstrekkelig vurdert og ivaretatt. 

 

7.2.5 Trafikk 

Beregninger gjennomført i forbindelse med konsekvensutredning for Våler næringspark viser at full 

utbygging av Våler næringspark ikke vil medføre kapasitetsproblemer i krysset fv. 120 og Granittveien. 

Adkomstvegen inn i området skal ha samme standard som Granittvegen for øvrig, og gang- og 

sykkelveg skal videreføres parallelt med vegen. Det avsettes tilstrekkelig plass til grøftearealer og 

snøopplag. 

 

Det foreligger så langt en kan se ikke behov for særlige avbøtende tiltak. Trafikkforholdene vurderes 

som tilstrekkelig ivaretatt i planen. 

 

7.2.6 Teknisk infrastruktur – Vann, avløp, strøm og energibruk 

Det finnes i eksisterende situasjon ingen permanent forsyning av vann, avløp, elektrisitet eller lignende 

innenfor planområdet.  

I tilstøtende områder er eksisterende bebyggelse tilknyttet privat vann- og avløpsnett, som igjen er 

tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett lenger syd. Deler av eksisterende bebyggelse i Våler 

næringspark er tilknyttet egen vanntank av brannberedskapshensyn. Dersom det er behov for særskilte 

løsninger for tilstrekkelig brannvannforsyning til felt 2 løses dette i forbindelse med byggesak og 

prosjektering av bebyggelsen og anleggstiltakene i utbyggingsområdet. 

 

Overvann håndteres etter prinsipper om lokal overvannshåndtering. Se egen utredning om dette i kapitel 

7.3.3 og temarapport for overvann. 

 

Trasé for høyspent går i Granittveien og er tilknyttet overordnet nett i nord. Det redegjøres for tilkobling 

i forbindelse med byggesak og prosjektering. Da innhentes også godkjenning fra nettleverandør, 

(Hafslund). Det er lagt inn en reguleringsbestemmelse som sikrer hensynene som må ivaretas dersom 

utbyggingen utløser behov for etablering av ny nettstasjon, (trafo). 

 

Felt 1 forsynes av fjernvarme, og det ligger derfor godt til rette for å knytte felt 2 til fjernvarmenettet. 
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Det foreligger ingen særlige utfordringer med hensyn til løsninger for teknisk infrastruktur og tilkobling 

til VA-nett eller strøm. Det foreligger så langt en kan se ikke behov for særlige avbøtende tiltak. 

Forholdte til teknisk infrastruktur vurderes som tilstrekkelig ivaretatt i planen. 

 

7.2.7 Barn og unges interesser 

Barn og unge er en gruppe som skal ivaretas særskilt i all planlegging. En er ikke kjent med at det finnes 

spesielle interesser for barn og unge innenfor utredningsområdet. Det er ingen skoler eller barnehager i 

nærheten, og det er ikke tilrettelagt særskilt for fritidsaktiviteter for barn og unge i området. 

 

Barn og unge ferdes ofte som myke trafikanter. Generell trafikksikkerhet for syklister og fotgjengere er 

ivaretatt i planforslaget ved at videreføring av gang- og sykkelveg inn i felt 2 er regulert inn. Det 

foreligger så langt en kan se ikke behov for andre avbøtende tiltak. Hensynet til barn- og unges 

interesser vurderes som tilstrekkelig ivaretatt i planen. 

 

7.2.8 Universell utforming 

Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, at prinsippet om universell utforming skal 

ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette skal sikre at også de som har 

nedsatt funksjonsevne skal ha likeverdige muligheter til samfunnsdeltagelse. Bygninger og 

utomhusområder som skal være tilgjengelige for allmennheten skal utformes slik at de enkelt kan 

benyttes av alle brukergrupper. 

 

Prinsippet om universell om universell utforming vurderes som tilstrekkelig ivaretatt gjennom at det i 

reguleringsbestemmelsene settes krav til at tiltak innenfor planområdet skal utformes etter prinsippet om 

universell utforming. Eventuelle forventede og planlagte avvik må begrunnes i forbindelse med 

byggesøknad. 

 

7.2.9 Risiko og sårbarhet 

Analysen viser at det er påvist 5 forhold som anses å kunne innebære en risiko. Sprenging, støy, radon 

og spredning av fremmede arter vurderes som en lav og akseptabel risiko. Middels risiko mot biologisk 

mangfold/naturmangfold med tanke på to nær truede arter kan aksepteres i denne sammenheng fordi de 

truede artene er registrert på tilkjørte skrotmasser og representerer her en liten naturverdi.  

Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker. 

 
Risikomatrise 

         Konsekvens                

 

Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig Truede arter     

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig  
Sprenging  

Støy 
Fremmede arter 

   

Lite sannsynlig   Radon   
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7.2.10 Støy 

I arbeidet med detaljplan for Våler Næringspark, felt C1, ble det utarbeidet en støyrapport. Planområdet 

for felt 2 omfattes også av terrengmodellen som dannet deler av grunnlaget for beregninger og 

støysonekart. Trafikktall, fartsgrense og andre relevante parametere som ligger til grunn for 

beregningene er ikke endret siden rapporten ble utarbeidet. Vurderingene en kom frem til i arbeidet med 

planen for felt C1 er følgelig også gjeldende for felt 2. 

Det fremgår av støysonekartet som ble utarbeidet for felt C1 at det kun er den østre delen av 

planområdet til felt 2 som blir berørt av støybelastning fra Hobølveien. 

 

 
Figur 20: Utsnitt av støysonekart for felt C1, sammenstilt med plangrense for felt 2. 

 

Det er viktig å merke seg at det er dagens terreng som ligger til grunn for beregningen.Ettersom 

terrenget skal senkes ned til nivå 56 moh vil støyforholdene endre seg. Den lille delen av 

utbyggingsområdet som er eksponert i dag vil bli liggende skjermet bak terrengformer som skal stå 

igjen i vegetasjonskjermen som er regulert inn langs den østre plangrensa. 

Når det gjelder støy fra adkomstvegen vil situasjonen være sammenlignbar med beregningsresultatet 

som er vist langs delen av Granittveien som ligger i felt 1. Med dette som grunnlag har en vurdert at nye 

støyberegninger ikke er nødvendig i forbindelse med utarbeidelse av detaljplan for felt 2. 

Retningslinjen T-1442/2012 omhandler ikke grenseverdier for utearealer for næringsbygg og 

industribygg, men det kan være behov for å vurdere innendørs støynivå i romfunksjoner med 
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støyfølsomt bruksformål, for eksempel kontor. I forbindelse med planlegging av bygninger bør en ha 

dette i mente ved plassering av kontorer og andre rom med støyfølsomme bruksformål. 

Det anbefales videre at eventuelle støykilder plasseres slik at støypåvirkningen blir minst mulig for 

naturområder og nærliggende støyfølsom bebyggelse, for eksempel at de plasseres vendt inn mot 

næringsområdet og skjermes av byggene. Det foreligger så langt en kan se ikke behov for andre 

avbøtende tiltak. Hensynet til vurdering av støyskjermingsbehov anses som tilstrekkelig ivaretatt. 

 

7.2.11 Luftforurensning 

Det er ikke gjennomført beregninger av luftkvalitet i eksisterende situasjon. Fv. 120 er eneste kjente 

kilde for luftforurensning i nærhet av planområdet. Det finnes i eksisterende situasjon ingen 

luftforurensningsømfintlig arealbruk innenfor planområdet. Forholdet vurderes som tilstrekkelig 

vurdert. 

7.3 Vurdering av særskilte tema 

I det følgende redegjøres det for problemstillinger og temaer som en vurderer bør belyses mer detaljert. 

Omfang, metode og mål for utredningene er beskrevet under det enkelt tema. 

 

7.3.1 Landskap 

I forbindelse med regulering av Moss og Våler næringspark, felt 2 er det utarbeidet en egen fagrapport 

som redegjør for landskapsvirkningene av tiltakene som det tilrettelegges for i detaljplanen. 

Landskapsvurderingen er basert på deler av Statens vegvesen metodikk for konsekvensanalyser 

(Håndbok V712) og er tilpasset prosjektets formål. Registrering av eksisterende situasjon og områdets 

verdi er sett opp mot tiltakets omfang. En har beskrevet hvordan det planlagte tiltaket endrer landskapet, 

og gjort en vurdering av tiltakets landskapsvirkning. I det følgende gjengis anbefalinger og forslag fra 

rapporten. Se vedlagt rapport for fullstendig utredning og vurdering. 

 

Vurdering av konsekvenser for landskapsbildet 

Landskapets verdi i planområdet vurderes til middels, siden området har visuelle kvaliteter som er 

typiske/representative for landskapet i et større område. Dagens næringsområde, sør for planområdet, 

trekker verdien noe ned i området grunnet bygningenes dominerende synlighet i landskapet 

(UNIL).Planforslaget tilrettelegger for terrenginngrep som innebærer at det tas ut 650 000 kubikk 

fastmasser slik at terrengnivået sentralt i utbyggingsområdet kan senkes til nivå 56 moh. Det legges også 

opp til at det skal fylles en del masser i skråningen i den vestre delen av planområdet, og i en 

forsenkning i øst. Med dette grepet kan en få en flate på 100 daa som vil være attraktiv som 

utbyggingsområde for industri og lagervirksomhet, inkludert høylager. Stor skjæring i nord og mindre 

fyllinger i sør og vest vil bli dominerende i anleggsperioden for nærvirkningen, selv med bevaring av 

eksisterende vegetasjon og planting av nye vegetasjonsskjermer. I dette området er det ikke 

boligområder tett inn mot anlegget, slik at tiltakets nærvirkning kan vektlegges noe mindre enn 

fjernvirkningen.  
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Figur 21 Tiltaket vil eksponeres noe fra fra fv. 120 

 

I alternativ 1 vil tiltaket medføre relativt store endringer av landskapsbildet, spesielt sett fra sør. Likevel 

kan utvidelsen av et nytt næringsområde, nord for dagens næringsområde (UNIL), føre til mindre 

konsekvenser for landskapsbildet, siden området allerede er etablert som næringsområde og bygningene 

til UNIL allerede har en utforming som eksponeres i landskapet. I planperioden har UNIL bygget har 

bygget fått påmontert solsellepanel som bidrar til endring av eksponeringen. Hvis de nye bygningenes 

synlighet (volum, høyder, fargevalg og materialer) blir hensyntatt i utformingen av anlegget vil det 

redusere endringene av landskapsbildet. 

Etableringen av et nytt næringsområde vil generelt medføre middels negative konsekvenser for 

landskapet på grunn av tiltakets eksponering sett fra sør. 

Avbøtende tiltak 

Planbestemmelsene vektlegger at bygningsform, materialbruk og fargevalg skal vektlegges slik at 

eksponeringen i landskapet reduseres. 

 

Figur 22 Illustrasjonen viser mulig utbygging sett fra hyttebebyggelsen på vestsiden av Lødengfjorden. 
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Figur 23 Fugleperspektiv fra sørøst. 

 

Bevaring av vegetasjon er et viktig virkemiddel, spesielt i områder med store bygg, da det kan ta lang 

tid for ny vegetasjon å vokse seg stor. Ved å benytte eksisterende vegetasjon øker også sjansen for at 

utbyggingsområdet får en god tilknytning til områdene rundt, og at man får med litt av områdets 

tidligere preg i den nye utviklingen. Det reguleres derfor inn romslige vegetasjonssoner rundt 

utbyggingsområdet. Her skal mest mulig av eksisterende vegetasjon bevares, og suppleres med 

nyplanting av høytvoksende trevegetasjon med stedegen karakter. Vekstjord som fjernes som del av 

terrengbearbeidingstiltak skal oppbevares og gjenbrukes, slik at livskraftig frømateriale fra stedegen 

vegetasjon kan bidra til rask revegetering på avdekte områder. 

 

7.3.2 Massebalanse 

Vurdering av massehåndtering 

Det er utarbeidet en egen fagrapport som redegjør for massebalansen i prosjektet. COWI har utarbeidet 

forslag til terrengbearbeiding med utgangspunkt i stedlig landskap og terreng, samt forslagstillers ønske 

om å kunne tilby en 100 daa stor næringstomt på én flate. I det følgende gjengis anbefalinger og forslag 

fra rapporten. Se vedlagt rapport for fullstendig utredning og vurdering. 

Som det fremgår av beskrivelsen i kapitel 6.2 kan en planere ut en flate på nivå 56 moh. ved å ta ut 

masser sentralt i området, og fylle opp terrenget til tilsvarende nivå i øst og vest. Figuren under viser 

fordeling av uttak og fylling. 
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Figur 24: Terrengbehandling, uttak/fylling. 

 

Beregningene viser at uttaket vil bli på ca. 650 000 fm³. Med en omregningsfaktor på 1.4 fra kubikk 

fastmasser til kubikk sprengstein vil mengden masser bli 910 000 m³. Oppfyllingsbehovet vil ligge på 

omkring 140 000 m³. Overskuddet vil dermed være på ca. 770 000 m³. Det tas forbehold om en viss 

usikkerhetsfaktor ved utregningen ettersom beregningene er utført med grunnlag i en terrengmodell som 

er generert ut fra høydegrunnlag med ekvidistanse på 1 meter. Beregningene gir likevel et estimat som 

er tilstrekkelig som vurderingsgrunnlag på reguleringsnivå. 

Det er til enhver tid etterspørsel etter steinmasser som kan benyttes til byggetekniske formål. 

Steinprøver tatt i felt 1 i 2013 viser at næringsparken ligger på en bergforekomst med gode 

byggetekniske kvaliteter. Det vurderes som god utnyttelse av ressursene å ta ut masser først, og deretter 

etablere næringsvirksomheten. Uttaket vil utgjøre en samfunnsnytte i forbindelse med ulike 

utbyggingsprosjekter i Våler kommune og distriktet rundt. 

Uttak av steinmassene vil medføre behov for mellomlagring av masser og midlertidig deponering. Det 

forutsettes at det benyttes arealene for fylling og masseuttak og ikke grønnstruktur som forutsetter 

bevaring av eksisterende vegetasjon. Planen forutsetter at tiltakshaver arbeider aktivt med å få utnyttet 

eller solgt steinprodukter slik at arealene kan frigjøres for etablering av næringsvirksomhet.  

Både uttaksaktiviteten og transport av masser ut i markedet kan medføre støyulemper for nærmiljøet. 

Når det gjelder transporten vil aktiviteten med store kjøretøy bli tilnærmet lik forventet situasjon med 

kjøring av varer til og fra lagerbyggene som planen skal tilrettelegge for. Det vises til utredning av tema 

støy for mer informasjon om støy fra transport. (Se kapitel 7.2.11). 

Det er ikke utført støyberegninger knyttet til masseuttaket. Uttak i den størrelsesorden det her er snakk 

om er konsesjonsbelagt i henhold til Minerallovens § 43, ledd 1. (Uttak over 10 000 m³). Det er 

Direktoratet for mineralforvaltning som er ansvarlig myndighet ved behandling av konsesjon for uttak 
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av bergmasser. Når det søkes om konsesjon skal det utarbeides en driftsplan som viser hvordan en 

planlegger å ta ut massene (driftsretning, uttaksetapper, høyde og skråningsvinkel etc.). I driftsplanen 

utredes også hvordan hensyn til natur og omgivelser skal ivaretas. Herunder også skjerming mot støy, 

støv og innsyn. 

Ved oppstarten av planarbeidet var massebalanse angitt som et grunnprinsipp for terrengbearbeiding og 

plassering av byggetomt. I løpet av prosessen har en sett at senkning av terrenget vil gi klare fordeler 

med hensyn til landskapsvirkning. Ved å senke terrenget unngår en at høye lagerbygg skjærer 

åsprofilene i området. Uttak av masser gir varige inngrep i natur og landskap. Høye fjellskjæringer kan 

oppleves som svært dominerende på nært hold, og som sår i landskapet på langt hold. Steinfyllinger kan 

også oppleves som negative landskapselementer dersom de er store og blir liggende eksponert. Dette 

gjelder både for nær- og fjernvirkning. 

Avbøtende tiltak 

Det er satt krav i bestemmelsene om at driftsplan skal være utarbeidet og at konsesjon skal være gitt før 

det kan tas ut masser i felt 2. Ved overskridelse av grenseverdiene i gjeldene lover og retningslinjer vil 

direktoratet pålegge tiltakshaver å iverksette støydempende tiltak. Dette er krav som er hjemlet i 

forurensningsloven, og som følges opp i reguleringsbestemmelsene til detaljplanen for Moss og Våler 

næringspark, felt 2. (Se fellesbestemmelse 4.2). 

 

Fjernvirkningen av uttaket vil bli 

begrenset ettersom skjæringa vil bli 

skjermet av bebyggelsen som etableres i 

forkant. Den dominerende nærvirkningen 

dempes ved å terrassere fjellskjæringen 

der den er høyere enn tre meter. Hyllene 

mellom skjæringsflatene skal dekkes med 

stedegne masser. Dette er 

avdekningsmasser som skal legges til side 

i forbindelse med terrengarbeidene, og 

som inneholder frømateriale fra planter og 

trær som vokser naturlig i området. Denne 

vegetasjonen har de beste forutsetningene 

for å etablere seg raskt, og dermed også 

dekke skjæringsflatene raskt. 

 

 

 

 
 Figur 25: Illustrasjon av prinsipp for terrassering. 

Fyllingene skal ha maks helning på 1:2. Dette sikrer at masser og vegetasjon får godt feste. Når 

skråningen rundt utbyggingsområdet gror til vil de gli fint inn i landskapet, og fjernvirkningen av 

oppfyllingen vil bli marginal. 

 

7.3.3 Overvann 

Vurdering av overvannsforhold 

Det er utarbeidet en egen fagrapport som tar for seg den planlagte utbyggingens påvirkning på 

overvannsavrenning. COWI har beregnet avrenning fra området i dagens situasjon, og forventet 

avrenning etter at området er utbygd i henhold til rammene som angis i detaljplanen. I det følgende 

gjengis anbefalinger og forslag fra rapporten. Se vedlagt rapport for fullstendig utredning og vurdering. 
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Planområdet har i dag naturlig drenering sørvestover mot Lødengfjorden og mot en terrengforsenkning 

rett sør for planområdet. En liten del i sørøst drenerer til en bekk som går langs riksveien. Nedbørfeltene 

som berøres av utbyggingen er på totalt ca. 260 daa. 

Nedbørsfelt: Røde stiplede linjer. 

Dagens avrenningsretninger: Blå piler. 

Bekker: Lyseblå heltrukne linjer. 

Planområdet: Grønn linje. 

 

Figur 26: Nedbørfelt. 

 

Den planlagte planeringen av utbyggingsområdet vil endre avrenningsforholdene. Det er tynt 

løsmassedekke og stedvis bart fjell i området. Naturmarka rundt næringsparken vil derfor ikke ha 

tilstrekkelig kapasitet til å ta unna vannmengdene som genereres, særlig ikke ved kraftige 

nedbørshendelser. Overflateavrenning og drenering fra feltet bør derfor håndteres internt. 

Endrede avrenningsforhold medfører at en kan forvente høyere vannføring under flom og lavere 

vannføring under tørke. Påvirkningen vurderes å være neglisjerbar som følge av nedbørfeltets 

beskjedene størrelse sammenlignet med Lødengfjordens samlede nedbørfelt. Ettersom det er relativt 

små vannmengder som genereres fra feltet vurderer en også at forringet vannkvalitet i anleggsfasen vil 

ha liten påvirkning på vannkvaliteten i resipienten. På sikt vil avrenningen fra planområdet ha 

vannkvalitet som naturlig felt. 
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Avbøtende tiltak 

Det foreslås å etablere fordrøynings- og sedimenteringsdammer øst og vest for utbyggingsområde 

BKB1. Her er det i dag vannveger i form av terrengforsenkninger og bekker. Dammene foreslås plassert 

slik at de blir en del av det naturlige fordrøynings- og dreneringssystemet i området. Innenfor felt BKB1 

etableres det oppsamlingsgrøfter som leder vannet til anleggene. Illustrasjonen under viser mulig 

utnyttelse av området, med fordrøynings- og sedimenteringsdammer tegnet inn i vegetasjonsskjermene. 

 
Figur 27: Mulig utbygging, inkludert overvannsanlegg. 

 

Overflatevann som genereres på Granittveien og gang- og sykkelvegen kan ledes delvis til dammen i 

felt GV1, og delvis i veggrøften som skal dimensjoneres slik at den fungerer som flomveg ved svært 

kraftig nedbør. Denne grøften kobles sammen med grøften som er opparbeidet langs Granittveien, helt 

frem til krysset mot Hobølveien. Langs Hobølveien er det etablert veggrøfter som leder vannet videre til 

Lødengfjorden. Enderesipienten for vannet fra fordrøyningsanleggene er også Lødengfjorden. Vannet 

fra den østre siden av planområdet ledes mot veggrøfta langs Hobølveien, og vannet fra vestsiden ledes 

mot bekkesystemet som renner ut i fjorden ved Lødeng. Mye av vannet vil sige ned i grunnen og 

filtreres i de stedlige massene på veg mot resipienten. Med etablering av fordrøyningsanlegg vil 

hydrologien i resipienten blir lite påvirket av det planlagte tiltaket. 

Grunnvannstanden vurderes å forbli på samme nivå som i dag med beskrevet etablering av 

oppsamlingsgrøfter og fordrøyningsanlegg internt på området. Vannkvaliteten forventes å kunne bli noe 

påvirket i anleggsfasen. Dette vurderes å ha liten påvirkning på den berørte resipientens vannkvalitet 

fordi det er relativt små vannmengdene som genereres fra feltet. På sikt vil avrenningen fra planområdet 

ha vannkvalitet som naturlig felt. 
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8 Oppsummering og anbefaling 

Under følger en oppsummering av vurderingen som er gjort av de særskilte utredningstemaene: 

Landskap Utvidelsen av et nytt næringsområde, nord for felt 1, føre til mindre 

konsekvenser i landskapet. Dette skyldes at bygningene til UNIL allerede har 

en utforming som gir en negativ konsekvens for landskapet. Det planlagte 

tiltaket i felt 2 er tilpasset omgivelsene og gir liten negativ virkning med de 

avbøtende tiltakene som er lagt inn. 

Massebalanse Det vurderes som god utnyttelse av ressursene å ta ut masser først, og deretter 

etablere næringsvirksomheten. Uttaket vil utgjøre en samfunnsnytte i 

forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter i Våler kommune og distriktet 

rundt. 

Overvann Med etablering av fordrøyningsanlegg vil hydrologien og vannkvalitet i 

resipienten blir lite påvirket av det planlagte tiltaket. Grunnvannstanden 

vurderes å forbli på samme nivå som i dag med beskrevet etablering av 

oppsamlingsgrøfter og fordrøyningsanlegg internt på området. 

 

 

Det foreliggende planforslaget er i tråd med arealbruken som er angitt for området i kommuneplanens 

arealdel. Etablering av industri/lager på gnr.21/bnr.2 vil være et bidrag i arbeidet med å nå kommunens 

mål om å videreutvikle og utnytte eksisterende næringsklynger, samt å tilrettelegge for logistikksenter 

og utvikling av Moss havn. 

 

Det er gjort en grundig konsekvensutredning i henhold til fastsatt planprogram. Samlet sett vurderes 

utvidelse av næringsparken, og midlertidig uttak av masser, å gi få eller ingen vesentlige negative 

konsekvenser for miljø og samfunn. 
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9 Vedlegg 

Vedlegg 1: Plankart 

Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser 

Vedlegg 3: Temarapport for landskap 

Vedlegg 4: Temarapport for massebalanse 

Vedlegg 5: Temarapport for overvann 

Vedlegg 6: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Vedlegg 7: Brev med varsel om oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av planprogram. 

Vedlegg 8:  Merknader oppstart  

Vedlegg 9:      Fastsatt planprogram 
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