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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

 

Arkivsak: 16/921   

 

DETALJREGULERING FOR VÅLER NÆRINGSPARK - FELT II 

 

Saksbehandler:  Anne-Grete Trevor Arkiv: L13  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/19 Formannskapet 05.09.2019 

35/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

Rådmannens forslag 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Våler næringspark – 

felt 2, med de endringer listet opp under.  

 

 Bestemmelse 5.1.4 Utnyttelse endres til:  

 

Innenfor felt BKB1 tillates det en utnyttelse på minimum 60 % BYA. Areal benyttet til 

utelagring inngår i beregnet utnyttelse. Manøvreringsareal ved lasteramper inngår 

ikke i beregningsgrunnlaget. 

 

 Ved rekkefølgebestemmelsene legges det til ny rekkefølgebestemmelse om byggetrinn: 

10.7 Byggetrinn 

Før det gis igangsettingstillatelse til et nytt delområde skal det foregående delområdet 

være gitt brukstillatelse til minimum 60 % BYA.  

 

 Ved rekkefølgebestemmelsene legges det til ny rekkefølgebestemmelse om 

overvannshåndtering:  

 

10.6 Overvannshåndtering 

Før det gis igangsettingstillatelse til masseuttak skal det vurderes behov for 

renseanordninger for overvann fra anleggsvann. 

 

Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør, vedtatt av 

KST 18.10.2018 skal benyttes. 

 

Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse skal temarapport for 

overvannshåndtering være oppdatert i henhold til gjeldende klimapåslag for 

klimaprofil for Østfold fra Norsk klimaservicesenter, samt at det skal vurderes behov 

for renseanordninger for overvann fra fremtidig virksomhet. 

 

 Arealformål GV1 og GV3 endres fra grønnstruktur – underformål vegetasjonsskjerm til 

grønnstruktur – underformål kombinert formål vegetasjonsskjerm/overvannstiltak 

(sosikode 3800) i plankart og bestemmelser. 
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 Bestemmelse 5.1.7 Parkering, første avsnitt, endres til:  

 

Parkeringsareal skal etableres etter følgende normer: 

- Maksimum 0,5 bilparkeringsplasser per 200 m2 BRA. Fiktive plan skal ikke 

medregnes i BRA. 

- Minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser per 200 m2 BRA. Fiktive plan skal ikke 

medregnes i BRA. 

 

 I bestemmelse 5.1.1 Formål legges det til følgende avsnitt: 

 

Bebyggelsen innenfor felt BKB1 skal tilrettelegges for å tilknyttes fjernvarme. 

 

 Avgrensning av bestemmelsesområde #1 justeres i plankartet slik at tursti vist i 

planbeskrivelsen figur 9 skånes.  

 

 I bestemmelse 5.1.7 Avkjørsel legges det til følgende setning: 

 

Krav til frisikt skal ivaretas i tråd med Statens vegvesens håndbøker. 

 

 I plankartet gjøres grense mellom delområde 1, 2 og 3 innenfor BKB1 tydeligere.  

 

 I bestemmelse 5.1.2 Utomhusplan/situasjonsplan legges til følgende strekpunkt: 

 

- Oppstillingsplass for brannvesenets biler 

 

 I bestemmelse 5.1.3 Teknisk plan legges det til krav til brannvann: 

 

Sammen med søknad om tillatelse til bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 20-1, 

skal det sendes inn teknisk plan for vann- og avløpsanlegg, herunder også brannvann, 

jf. brannvesenets retningslinjer. 

 

 I bestemmelse 6.1.1 Teknisk plan legges det til følgende setning: 

 

Dimensjoneringskriterier for brannvesenets biler må ivaretas, jf. brannvesenets 

retningslinjer. 

 

 Hensynssone H550_11 og H550_22 i plankartet rettes til henholdsvis H550_1 og H550_2.  

 

 Plankartet rettes med korrekt plannavn og angivelse av type reguleringsplan 

(detaljregulering). 

 

 Det inngås en tilleggsavtale med utbygger om at bygningsmasse på de felt C1 og felt 2 sees 

på under ett mht rekkefølgebestemmelser vedrørende opparbeiding av gang- og sykkelvei 

langs fv 120. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.09.2019 sak 30/19 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag tiltrådt enstemmig. 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Våler næringspark – 

felt 2, med de endringer listet opp under.  

 

 Bestemmelse 5.1.4 Utnyttelse endres til: 

 

Innenfor felt BKB1 tillates det en utnyttelse på minimum 60 % BYA. Areal benyttet til 

utelagring inngår i beregnet utnyttelse. Manøvreringsareal ved lasteramper inngår 

ikke i beregningsgrunnlaget. 

 

 Ved rekkefølgebestemmelsene legges det til ny rekkefølgebestemmelse om byggetrinn: 

10.7 Byggetrinn 

Før det gis igangsettingstillatelse til et nytt delområde skal det foregående delområdet 

være gitt brukstillatelse til minimum 60 % BYA.  

 

 Ved rekkefølgebestemmelsene legges det til ny rekkefølgebestemmelse om 

overvannshåndtering:  

 

10.6 Overvannshåndtering 

Før det gis igangsettingstillatelse til masseuttak skal det vurderes behov for 

renseanordninger for overvann fra anleggsvann. 

 

Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør, vedtatt av 

KST 18.10.2018 skal benyttes. 

 

Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse skal temarapport for 

overvannshåndtering være oppdatert i henhold til gjeldende klimapåslag for 

klimaprofil for Østfold fra Norsk klimaservicesenter, samt at det skal vurderes behov 

for renseanordninger for overvann fra fremtidig virksomhet. 

 

 Arealformål GV1 og GV3 endres fra grønnstruktur – underformål vegetasjonsskjerm til 

grønnstruktur – underformål kombinert formål vegetasjonsskjerm/overvannstiltak 

(sosikode 3800) i plankart og bestemmelser. 

 

 Bestemmelse 5.1.7 Parkering, første avsnitt, endres til:  

 

Parkeringsareal skal etableres etter følgende normer: 

- Maksimum 0,5 bilparkeringsplasser per 200 m2 BRA. Fiktive plan skal ikke 

medregnes i BRA. 
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- Minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser per 200 m2 BRA. Fiktive plan skal ikke 

medregnes i BRA. 

 

 I bestemmelse 5.1.1 Formål legges det til følgende avsnitt: 

 

Bebyggelsen innenfor felt BKB1 skal tilrettelegges for å tilknyttes fjernvarme. 

 

 Avgrensning av bestemmelsesområde #1 justeres i plankartet slik at tursti vist i 

planbeskrivelsen figur 9 skånes.  

 

 I bestemmelse 5.1.7 Avkjørsel legges det til følgende setning: 

 

Krav til frisikt skal ivaretas i tråd med Statens vegvesens håndbøker. 

 

 I plankartet gjøres grense mellom delområde 1, 2 og 3 innenfor BKB1 tydeligere.  

 

 I bestemmelse 5.1.2 Utomhusplan/situasjonsplan legges til følgende strekpunkt: 

 

- Oppstillingsplass for brannvesenets biler 

 

 I bestemmelse 5.1.3 Teknisk plan legges det til krav til brannvann: 

 

Sammen med søknad om tillatelse til bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 20-1, 

skal det sendes inn teknisk plan for vann- og avløpsanlegg, herunder også brannvann, 

jf. brannvesenets retningslinjer. 

 

 I bestemmelse 6.1.1 Teknisk plan legges det til følgende setning: 

 

Dimensjoneringskriterier for brannvesenets biler må ivaretas, jf. brannvesenets 

retningslinjer. 

 

 Hensynssone H550_11 og H550_22 i plankartet rettes til henholdsvis H550_1 og H550_2.  

 

 Plankartet rettes med korrekt plannavn og angivelse av type reguleringsplan 

(detaljregulering). 

 

 Det inngås en tilleggsavtale med utbygger om at bygningsmasse på de felt C1 og felt 2 sees 

på under ett mht rekkefølgebestemmelser vedrørende opparbeiding av gang- og sykkelvei 

langs fv 120. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.09.2019 sak 35/19 

 

Behandling: 

Innstillingen vedtatt enstemmig. 
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Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Våler næringspark – 

felt 2, med de endringer listet opp under.  

 

 Bestemmelse 5.1.4 Utnyttelse endres til: 

 

Innenfor felt BKB1 tillates det en utnyttelse på minimum 60 % BYA. Areal benyttet til 

utelagring inngår i beregnet utnyttelse. Manøvreringsareal ved lasteramper inngår 

ikke i beregningsgrunnlaget. 

 

 Ved rekkefølgebestemmelsene legges det til ny rekkefølgebestemmelse om byggetrinn: 

10.7 Byggetrinn 

Før det gis igangsettingstillatelse til et nytt delområde skal det foregående delområdet 

være gitt brukstillatelse til minimum 60 % BYA.  

 

 Ved rekkefølgebestemmelsene legges det til ny rekkefølgebestemmelse om 

overvannshåndtering:  

 

10.6 Overvannshåndtering 

Før det gis igangsettingstillatelse til masseuttak skal det vurderes behov for 

renseanordninger for overvann fra anleggsvann. 

 

Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør, vedtatt av 

KST 18.10.2018 skal benyttes. 

 

Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse skal temarapport for 

overvannshåndtering være oppdatert i henhold til gjeldende klimapåslag for 

klimaprofil for Østfold fra Norsk klimaservicesenter, samt at det skal vurderes behov 

for renseanordninger for overvann fra fremtidig virksomhet. 

 

 Arealformål GV1 og GV3 endres fra grønnstruktur – underformål vegetasjonsskjerm til 

grønnstruktur – underformål kombinert formål vegetasjonsskjerm/overvannstiltak 

(sosikode 3800) i plankart og bestemmelser. 

 

 Bestemmelse 5.1.7 Parkering, første avsnitt, endres til:  

 

Parkeringsareal skal etableres etter følgende normer: 

- Maksimum 0,5 bilparkeringsplasser per 200 m2 BRA. Fiktive plan skal ikke 

medregnes i BRA. 

- Minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser per 200 m2 BRA. Fiktive plan skal ikke 

medregnes i BRA. 

 

 I bestemmelse 5.1.1 Formål legges det til følgende avsnitt: 

 

Bebyggelsen innenfor felt BKB1 skal tilrettelegges for å tilknyttes fjernvarme. 
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 Avgrensning av bestemmelsesområde #1 justeres i plankartet slik at tursti vist i 

planbeskrivelsen figur 9 skånes.  

 

 I bestemmelse 5.1.7 Avkjørsel legges det til følgende setning: 

 

Krav til frisikt skal ivaretas i tråd med Statens vegvesens håndbøker. 

 

 I plankartet gjøres grense mellom delområde 1, 2 og 3 innenfor BKB1 tydeligere.  

 

 I bestemmelse 5.1.2 Utomhusplan/situasjonsplan legges til følgende strekpunkt: 

 

- Oppstillingsplass for brannvesenets biler 

 

 I bestemmelse 5.1.3 Teknisk plan legges det til krav til brannvann: 

 

Sammen med søknad om tillatelse til bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 20-1, 

skal det sendes inn teknisk plan for vann- og avløpsanlegg, herunder også brannvann, 

jf. brannvesenets retningslinjer. 

 

 I bestemmelse 6.1.1 Teknisk plan legges det til følgende setning: 

 

Dimensjoneringskriterier for brannvesenets biler må ivaretas, jf. brannvesenets 

retningslinjer. 

 

 Hensynssone H550_11 og H550_22 i plankartet rettes til henholdsvis H550_1 og H550_2.  

 

 Plankartet rettes med korrekt plannavn og angivelse av type reguleringsplan 

(detaljregulering). 

 

 Det inngås en tilleggsavtale med utbygger om at bygningsmasse på de felt C1 og felt 2 sees 

på under ett mht rekkefølgebestemmelser vedrørende opparbeiding av gang- og sykkelvei 

langs fv 120. 

 

 

Utredning: 

 

 

Faktiske opplysninger 

Planforslaget ble fremmet at COWI AS på vegne av Moss og Våler Næringspark AS. 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av industri- og/ eller lagerbebyggelse 

med eventuell underordnet kontorvirksomhet. 

 

Planprosess: 
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Oppstart av planarbeidet med planprogram ble varslet 26.06.2016 og planprogrammet ble 

fastsatt av formannskapet 17.11.2016, sak 75/16. 

 

Formannskapskapet behandlet planforslaget i møte 04.12.2018 og vedtok å legge planforslaget 

ut til offentlig ettersyn. Planen lå ute med høringsfrist 25.01.2019. I høringsperioden kom det 

inn 8 merknader. Uttalelsene er oppsummert og kommentert under «vurderinger».  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken hadde innsigelse til planforslaget. Innsigelsen var begrunnet 

med manglende støyutredning for den delen av planen som omhandler uttak av masser. 

Hvordan innsigelsen er avklart er beskrevet under «vurderinger».  

 

Planområdet: 

Planområdet er på ca 148 daa og ligger like nord for felt 1 i Våler næringspark. Området består 

i dag av skogsareal, men er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel (2011.) Planen 

er ellers i tråd med overordna planverk. Planbeskrivelsen vurderer områdets landskap og 

vegetasjon, grunnforhold, naturverdier, rekreasjonsverdi, kulturminner og -miljø, land- og 

skogbruk, veiforhold samt barn og unges interesser. Planområdet ligger på et høydedrag, 

varierende mellom 49 moh. til 76 moh. Adkomst til området blir Granittveien via eksisterende 

avkjøring fra fv. 120. 

 

Konsekvensutredning: 

I medhold av forskrift om konsekvensutredninger og slik varslet, er planen utarbeidet med 

konsekvensutredning. Planområdet ble tatt inn i kommuneplan 2011 – 2022 og ble i den 

forbindelse omfattet av en mer overordnet konsekvensutredning. Tema som er særskilt utredet 

i denne planen er landskap, massebalanse og overvann. 

 

Planforslaget: 

Planforslaget er utarbeidet for å tilrettelegge for virksomheter innen distribusjon og logistikk. 

For å gjøre arealet attraktivt for interessenter har forslagsstiller vektlagt: 

 Tomt- og terrengforhold som muliggjør store bygningsvolumer, helst på én flate. 

 Adkomstforhold dimensjonert for store kjøretøy. 

 Tilstrekkelig manøvreringsareal rundt bygg. 

 Utnyttingsgrad som gir rom for bygg med stor lagerkapasitet. 

 Bygningshøyde tilpasset høylager. 

 

 

Vurderinger 

Høringsuttalelser: 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fremmer innsigelse til planforslaget pga. manglende støyutredning for den delen av planen 

som omhandler uttak av masser. Det er ikke synliggjort at støykravene i støyretningslinjen eller 

i forurensningsforskriften kap. 30 kan overholdes for omkringliggende boligbebyggelse, og ev. 

hvor og hvilke avbøtende tiltak som må iverksettes. Det må sees på sumstøyvirkning da 

boligene allerede er omfattet av gul støysone fra vegtrafikk. 
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Viftestøy og annen støy på området etter at det er utbygd er ikke utredet. Det burde ses på 

erfaringstall fra tilsvarende område. Fremtidig industriaktivitet på området gjør støynivået 

uforutsigbart. Derfor positivt med rekkefølgebestemmelse om redegjørelse av støy ved 

etablering, jf. bestemmelse 4.2.1.  

 

Mener mengder og tidsperspektiv på masseuttak og oppfylling gjør at det ikke kan defineres 

som (midlertidig) anleggsarbeid. Støyretningslinjen som åpner for høyere støygrense i 

anleggsperioden gjelder derfor ikke. Viser til krav i forurensningsforskriften som gjelder. 

 

Maks. 60 % BYA er for lavt. Medregnet parkeringsareal bør utnyttingsgrad være minst 80 %. 

Det må tas inn minste utnyttelsesgrad for å sikre gjennomføring. Det kan også tas inn krav om 

at en viss andel av et delområde skal være utbygd før en kan starte på neste. 

 

Kommunen bør redusere byggehøydene. Det vises til byggehøyder i tilgrensende felt 1, hvor 

høyder opp til 79 moh. karakteriseres som «landemerke» i landskapsrapport. Selv med høye 

trær i vegetasjonsskjermene vil utbyggingen bli godt synlig, jf. illustrasjoner i rapport. 

Planbestemmelsene åpner opp for bebyggelse som er i strid med kommuneplanbestemmelse 

1.14 og hensikten med tilgrensende hensynssone for landskap og naturmiljø i kommuneplanen.  

 

Kart og bestemmelser er uklare på hva slags funksjon vegetasjonsskjermene skal ha når det 

tillates uttak av masser og oppfylling der. Vegetasjonsskjerm bør i større grad etableres og 

skjerme for støy og innsyn mens det foregår masseuttak.  

 

Ber om at temarapport overvannshåndtering oppdateres med klimapåslag minst 1,4 i henhold 

til klimaprofil for Østfold fra Norsk klimaservicesenter.  

 

Bruk av tre-trinns prinsippene om infiltrering – fordrøyning – flomveier burde vært tydeligere. 

Bør vurdere å vise størrelse og plassering av fordrøynings- og sedimentasjonsdammene i 

plankartet med eget arealformål, for å sikre forrutsigbarhet. Bør også vurdere bestemmelse 

som sikrer tilstrekkelig kapasitet, krav til resning og drift/vedlikehold.  

 

Det må vurderes behov for renseanordninger for anleggsvann og overvann fra fremtidig 

virksomhet.   

 

Mener det bør tas inn krav om at gang- og sykkelveien skal være ferdigstilt før det gis 

ferdigattest eller brukstillates på bygninger innenfor felt 2 og ikke knytte ferdigstillelse til 

15 000 m2 BYA av bygningsmassen.  

 

Bestemmelse 5.1.4 om at parkeringsareal ikke skal inngå i beregningsgrunnlag for 

utnyttingsgrad er i strid med TEK17.  

 

Ber kommunen gjennomgå parkeringskrav for bil og sykkel på nytt og tilpasse de til mer 

realistiske behov. Nåværende krav åpner for over 3 300 bilplasser og minimumskrav på 2 300 
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sykkelplasser. Det bør tas inn bestemmelse om at for parkeringsareal skal BRA beregnes uten 

tillegg for tenkte plan.  

 

Forventer at det legges til rette for at ny bebyggelse kan tilknyttes fjernvarme. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Innsigelsen som gjelder manglende støyutredning er avklart med fylkesmannen og innsigelsen 

er trukket (vedlegg 17.) Det er gjennomført støyutredning av masseuttak i egen rapport av 

COWI. Støyutredningen viser at støygrensene gitt i fourensensningsforskriften (og T-

1442/2016) er ivaretatt for fase 1 og 2, gitt driftsforhold som beskrives i rapporten. Fase 1 er 

en tidlig fase der støykilde er plassert på dagens terreng. Unntaket er knuseverk som krever 

flatere areal og i denne fasen er plassert på nivå 59 moh. I fase 2 er alle støykilder plassert på 

planlagt fremtidig høyde 56 moh.  

 

Bestemmelse 4.2.1 vurderes som tilstrekkelig med tanke på krav til støyvurdering av framtidig 

industrivirksomhet.  

 

Det er gjort vurderinger av sumstøyforhold, og funnet at gul støysone for veitrafikk på 

Hobølveien og gul støysone fra masseuttak ikke overlapper. Sumstøy anses derfor ikke som 

problematisk.  

 

Når det gjelder grenseverdier for støy legges følgende til grunn i støyrapporten: 

 «[…] Forurensningsforskriften gjelder i utgangspunktet for eksisterende støyende 

virksomhet. For nye masseuttak kan støykrav i kategorien øvrig industri i T-1442 legges til 

grunn for vurderingene. Disse grenseverdiene tilsvarer de samme som i 

forurensningsforskriften.»  

 

Bestemmelse 5.1.4 Utnyttelse foreslås endret til en minsteutnyttelsesgrad på 60 % BYA, samt 

at parkering skal medregnes.  

 

Planområdet er delt inn i tre delområder. For å sikre gjennomføring og en høy utnyttelsesgrad, 

foreslås det å sette krav om fullføring av byggetrinn:   

«Før det gis igangsettingstillatelse til et nytt delområde skal det på foregående delområde være 

gitt brukstillatelse til minimum 60 % BYA.»  

 

Byggehøydende det åpnes for i deler av planområdet er høye og vil være synlige fra 

nærområdet. Det vurderes som nødvendig med de høyder det planlegges for, ut fra den 

industri- og lagervirksomheten en ser for seg at området er attraktivt for. Ifm. utarbeiding av 

fylkesplanen gjorde Rambøll en vurdering av regionale næringsområder. Om Klypen/Nike sier 

rapporten at det: «…er et usjenert område og egnet for næringer som nær boliger oppfattes 

om sjenerende.» Uttak av masser slik at bebyggelsen legges på lavere nivå enn i dag og 

vegetasjonsskjerm vil være med å dempe høydevirkning, samt at det er krav til estetiske og 

konstruksjonsmessige virkemidler for å dempe fjernvirkning.  
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Eksisterende næringsområde i tilgrensende felt 1 og planlagt uvikling av datasenter nord for 

planområdet medfører at området på sikt mister noe av sin funksjon som friluftområde og 

naturmiljø. Planforslag er i tråd med arealbruk som er angitt i kommuneplanens arealdel. 

Fylkesplan for Østfold viser planområdet som eksisterende tettbebyggelse og er angitt som et 

regionalt næringsområde i planretningslinjene. 

 

Vegetasjonsskjermens hovedfunksjon er å ivareta landskapshensyn. Men vil også skjerme noe 

mot støy og innsyn på sikt. Det er mot landbruksjorda ved Lødeng gård i øst, skrenten i sør og 

småbruket Klypen i øst, planområdet er mest eksponert. I områdene med hensynssone H550_1 

og H550_2 skal eksisterende vegetasjon ikke skades under etablering. Restriksjonene skal 

bidra til å skjerme allerede ved anleggsstart og gjøre planområdet mindre eksponert frem til ny 

vegetasjon får tid til å etablere seg. Disse hensynssonene vil gi noe skjerming mot øst og vest i 

anleggsperioden. Mot sør ligger felt 1 av Våler næringspark som er delvis utbygd. Deler av 

GV4 sikrer skjerming mot sør. Mot nord er det som nevnt startet planlegging av 

datalagringssenter. I GV2 er det et belte på ca 20 m fra uttaksområde #2 til plangrensen, hvor 

bestemmelsene sikrer at mest mulig av eksisterende vegetasjon skal beholdes.  

 

Det forelås å legge inn følgende rekkefølgebestemmelser om overvannshåndtering:  

 «Før det gis igangsettingstillatelse til masseuttak skal det vurderes behov for 

renseanordninger for overvann fra anleggsvann.»  

 «Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør, vedtatt av 

KST 18.10.2018 skal benyttes.» 

 «Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse skal temarapport for overvannshåndtering 

være oppdatert i henhold til gjeldende klimapåslag for klimaprofil for Østfold fra Norsk 

klimaservicesenter, samt at det skal vurderes behov for renseanordninger for overvann fra 

fremtidig virksomhet.»  

 

Det foreslås å endre arealformål GV1 og GV3 til kombinert formål grønnstruktur -

vegetasjonsskjerm/overvannshåndtering i plankart og bestemmelser, slik at det tydeliggjøres 

hvilke funksjoner arealene skal ha.  

 

Rekkefølgebestemmelser vedrørende gang- og sykkelvei er likelydende som for felt C1. Disse 

ble framforhandlet med SVV i arbeidet med 2.-gangs behandling av den reguleringsplanen. For 

kommunen er det viktig å ha likelydende bestemmelser for disse feltene, for mer 

hensiktsmessig oppfølging og snarlig gjennomføring. Det vil bli inngått en tilleggsavtale med 

utbygger om at bygningsmasse på de to feltene sees på under ett. 

 

Parkeringskravene må endres til realistike behov. Bestemmelse 5.1.7 Parkering, første avsnitt, 

foreslås endret til:  

«Parkeringsareal skal etableres etter følgende normer: 

 Maksimum 0,5 bilparkeringsplasser per 200 m2 BRA. Fiktive plan skal ikke medregnes i 

BRA.» 

 Minimum 0,5 sykkelparkeringsplasser per 200 m2 BRA. Fiktive plan skal ikke medregnes i 

BRA.» 
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Det forslås bestemmelse med krav om tilknytning til fjernvarme under 5.1 Industri og lager: 

«Bebyggelsen innenfor felt BKB1 skal tilrettelegges for å tilknyttes fjernvarme.» Datasenteret 

som det er igangsatt planlegging for på tilgrensende område i nord vil potensielt kunne genere 

varme som kan benyttes.  

 

Østfold fylkeskommune 

Anbefaler på det sterkeste at det vurderes reduksjon av byggehøydene slik at 

landskapsvirkningene blir mindre og at reguleringsplanen i større grad tar opp i seg føringer og 

hensyn i kommuneplanen og fylkesplanen.  

 

Positivt at det er innarbeidet bestemmelse 5.1.7 som sikrer avbøtende tiltak gjeldende 

bygningsvolum og utforming. Det er viktig at det følges opp i byggesak.  
 

Ber om at det ses på mulighet for å redusere skadene på vegetasjonsskjermene knyttet til 

mellomlagring og midlertidig deponering av steinmasser innenfor felt #1 og #3. Lagring av 

masser vil skade eksisterende vegetasjon og det vil ta lang tid å etablere ny vegetasjon.  

 

Ber om at det vurderes om tursti som går gjennom felt #1 kan skånes. 

 

Rådmannens vurdering 

Det vises til vurdering av fylkemannens høringsuttalelse vedrørende byggehøyder og 

landskapsvirkning.  

 

Avgrensning av bestemmelsesområde #1 (tillatt med oppfylling) foreslås justert slik at tursti 

vist i planbeskrivelsen figur 9 kan skånes. Det etterstrebes videre mest mulig skåning av 

vegetasjon. 

 

Statens vegvesen 

Merker seg at bestemmelsene om tilrettelegging for gående og syklende er identiske med 

reguleringsplan for Våler næringspark felt C. Mener det burde vært krav om 

garderobefasiliteter i bestemmelsene.  

 

Bestemmelsene legger opp til trinnvis utbygging av både næringsområdet og gang- og 

sykkelveien. Anbefaler på det sterkeste at bestemmelsene ikke legger opp til en trinnvis 

utbygging av gang- og sykkelveien, men at tiltaket ferdigstilles med en gang. Dette pga. at det 

er et attraktivt gang- og sykkelanlegg for flere brukere, samt lavere utbyggingskostnader ved å 

bygge et komplett og endelig anlegg.  

 

Fornøyde med at sykkelparkering er behandlet likt som parkering for bil i planforslaget.  

 

Adkomst fra eksisterende kryss med fv. 120 og Granittveien er tilfredsstillende. 

 

Mener det bør settes inn krav til frisikt i bestemmelsene om avkjørsel i § 5.1.7. Spesielt viktig 

fordi avkjørsel til næringsområdet vil krysse gang- og sykkelveien.   
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Rådmannens vurdering 

Intensjonen med å innta et krav om garderobefasiliteter i bestemmelsene er god, men dette 

vurderes som for detaljert på et reguleringsplannivå. Inntas derfor ikke.  

 

Det er vurdert at rekkefølgebestemmelsene om trinnvis utbyggings av gang- og sykkelveien bør 

bestå slik de er. Bestemmelsene ble lagt inn slik etter forhandlinger av en innsigelse fra 

vegvesenet for Våler næringspark felt C1. Se for øvrig vurdering av fylkesmannens uttalelse 

om samme tema. 

 

Det foreslås tillegg i bestemmelse 5.1.7 Avkjørsel: 

«Krav til frisikt skal ivaretas i tråd med Statens vegvesens håndbøker.» 

 

Hafslund Nett 

Hafslund Nett har områdekonsesjon i Våler kommune. Planforslaget må ta høyde for og 

hensyn til de anlegg som nettselskapet må etablere og drifte.  

 

Det kan bli nødvendig å sette av areal til å etablere ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. 

Det oppgis behov for areal og avstandskrav, m.m. Dersom planen ikke har avsatt areal 

anbefales presiseringer om krav i bestemmelsene.  

 

Ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare strømforsyning.   

 

Rådmannens vurdering 

Areal til nettstasjon er ikke regulert innenfor planområdet, da bebyggelse ikke er bestemt. 

Bestemmelse 4.9.1 Energianlegg sikrer at krav til nettstasjoner ivaretas i fremtidig utbygging.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning 

Mener planforslaget omfattes av minerallovens virkeområde.  

 

Anser det som fornuftig at forhold som gjelder drift og håndtering av masser kan håndteres 

gjennom søknadsprosess om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.  

 

Stiller spørsmål ved hvorvidt vegetasjonsskjerm vil kunne fungere samtidig som det tillates 

oppfylling av masser og uttak av masser i hhv. bestemmelsesområde #1 og 2. Dersom 

vegetasjonsskjerm skal fungere som skjerming under uttak bør det håndteres som en del av 

rekkefølgebestemmelsene. Det bør gå frem av bestemmelser for vegetasjonsskjerm på hvilke 

premiss uttak tillates.  

 

Synes det er uklart hvor grensene mellom Del 1-3 i BKB1 og mellom GV1 og GV2 går. 

Bestemmelsesområde #2, som tillater uttak av masser, krysser mange arealformål. Mener det 

bør presiseres i bestemmelsene til #2 at uttak tillates innenfor gitte formål.  

 

Rådmannens vurdering 
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Det vises til rådmannens vurdering av fylkesmannens høringsuttalelse vedrørende 

vegetasjonsskjermens funksjon. 

 

Det vurderes at plankartet kan oppfattes som noe uklart når det gjelder grenser mellom 

delområde 1, 2 og 3. Det foreslås at grensene mellom delområdene tydeliggjøres i plankartet.  

 

Formålsgrense mellom GV1 og GV2 ligger i øst-vestretning, ved nordre ende av veien SKV1. 

Linjesymbolet er angitt som RpFormålGrense i plankartets tegnforklaring.  

 

Det vurderes at Bestemmelse 9.1.2 Masseuttak #2 tilstrekkelig sikrer at det tillates masseuttak 

innenfor arealene. Masseuttaket er en midlertidig aktivitet og knyttes derfor kun til 

bestemmelsesområdet.  

 

Mosseregionen interkommunale brann og redning 

Forutsetter at krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap blir ivaretatt. Noen 

hovedpunkter som skal ivaretas er: vannforsyning må dekke slokkevannsbehov, 

dimensjoneringskriterier for adkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler må følges 

og fremtidig bebyggelse må følge brannvesenets dimensjonering når det gjelder tilgang på 

høyderedskap. Det vises til veiledningsmateriale på MOVAR sin hjemmeside.   

 

Rådmannens vurdering 

Det forslås tilleggspunkt i bestemmelse 5.1.2 Utomhusplan/situasjonsplan om hva 

situasjonsplan og illustrasjoner skal vise: 

 «Oppstillingsplass for brannvesenets biler» 

 

Det foreslås spesifisert i bestemmelse 5.1.3 Teknisk plan: 

«Sammen med søknad om tillatelse til bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 20-1, skal det 

sendes inn teknisk plan for vann- og avløpsanlegg, herunder også brannvann, jf. brannvesenets 

retningslinjer.» 

 

Det foreslås setning i bestemmelse 6.1.1 Teknisk plan: 

«Dimensjoneringskriterier for brannvesenets biler må ivaretas, jf. brannvesenets retningslinjer.»  

 

Forum for natur og friluftsliv Østfold 

Mener man bør se på samlet belastning ved utvikling og endringe av så store arealer som Våler 

kommune legger opp til, med utbygging av Våler næringspark og videre utvikling av 

Gylderåsen og datasenter. Dette gjelder både belastning på naturverdier og som 

rekreasjonsområde.  

 

Er sterkt kritisk til byggehøyder opp til 35 m. Mener det ikke er noen unnskyldning at UNIL-

bygget allerede er skjemmende for området. Det burde vært gjort grundigere 

synlighetsberegninger for å dokumentere fjernvirkning. 

 

Våler kommune må ta regionansvar og bevare sammenhengende friluftsområder til felles bruk, 

som med økt befolkningspress er viktig for folkehelsa.  
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Rådmannens vurdering 

Det vises til vurdering av fylkesmannens høringsuttalelse vedrørende byggehøyder.  

 

Vuderinger av nær- og fjernvirkning er gjort i temarapport landskap. 

 

Området vil endre karakter som følge av planarbeidet og tilgrensende planer. Planområdet er 

siden 2011 utpekt som næringsområde både i kommuneplan og fylkesplan. Det er en 

målsetting for kommunen å i størst mulig grad samle naturinngrep for næringsutvikling. 

 

Miljørettet Helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler 

Vurderer tilrettelegging for næringsvirksomhet som et viktig bidrag for bedre folkehelse fordi 

det kan gi arbeidsplasser i nærområdet for de som ikke vil pendle. Tiltak som universell 

utforming, sykkelparkering og gang- og sykkelvei er positivt for folkehelsa.  

 

Mener det bør stå i bestemmelsene at støygrenser i T-1442 gjelder både for utbygging og 

planlegging av ny, støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende 

virksomhet. Type støy som skal slippes ut av bedrifter og sum støy blir et viktig moment. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er gjort vurdering av støy fra masseuttak i egen rapport fra COWI. Gul støysone fra 

veitrafikk på Hobølveien og gul støysone fra masseuttak overlapper ikke. Det viser at sumstøy 

fra anleggsvirksomhet og vei ikke er problematisk.  

 

Det vurderes at bestemmelse 4.2 Støyreduserende tiltak er tilstrekkelig med tanke på å sikre at 

støy ivaretas i forbindelse med utbygging og mulig ny støyende virksomhet. 

Bygningsmyndigheten kan kreve støyberegninger knyttet til støy den fremtidige virksomheten 

kan skape.  

 

Konklusjon:  

Planforslaget legger til rette for logistikkvirksomhet for høye bygg og med høy utnyttelsesgrad, noe 

som er etterspurt i regionen. Konsekvensutredningene redegjør for etterspurte vurderinger 

gjeldende landskap, massebalanse og overvann og disse viser at området vil være godt egnet for 

formålet. Tilrettelegging av området med høy utnyttelse og mulighet for høye bygg anses som viktig 

for utviklingen av Våler næringspark. 

 

Det vurderes at planforslaget bør vedtats med de justeriger som er opplistet i rådmannens forslag til 

vedtak.  

 

 

Vedlegg 

1. Plankart 

2. Bestemmelser 

3. Planbeskrivelse med KU 

4. ROS- analyse 

5. Temarapport landskap 
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6. Temarapport massebalanse 

7. Temarapport overvann 

8. Støyrapport 

9. Fylkesmannen i Oslo og Viken, høringsuttalelse 

10. ØFK, høringsuttalelse 

11. SVV, høringsuttalelse 

12. DFM, høringsuttalelse 

13. Forum for natur og friluftsliv, høringsuttalelse 

14. Hafslund nett, høringsuttalelse 

15. MIB, høringsuttalelse 

16. Miljøretta helsevern, høringsuttalelse 

17. Fylkesmannen i Oslo og Viken, trekking av innsigelse 

 

  

 

 

 


