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Plannavn Stort datasenter, Hasle 

Arkivsak 17/08521 

Plan ID. 010533008 

Hensikt med planen Planen skal tilrettelegge for og sikre: 
› Storskala datasenter med tilhørende teknisk infrastruktur. 
› Interne kjøreveier 
› Grønnstruktur 
› Turstinett 
› Andre relevante arealformål 

Planavgrensning Område som det varsles oppstart for er vist på side 11 

Sammendrag Planprogrammet redegjør for planstatus, planprosess og beskriver 
varslingsområdet. I kapittel 6 og 7 redegjøres det for temaer som skal utredes i ny 
reguleringsplan med tilhørende KU. 

Tema som skal konsekvensutredes: 
› Naturmangfold 
› Landskapsbilde 
› Naturressurser 
› Kulturminner og kulturmiljøer 
› Friluftsliv og nærmiljø 
› Trafikk 
› Støy 
› Forurensning 
› Næringsutvikling og verdiskaping 
Tema som skal omtales i planbeskrivelsen: 
› Geotekniske forhold 
› Teknisk infrastruktur 
› Massehåndtering 
› Naturgitte forhold 
› Universell utforming 
› Gjennomføring av planforslaget og økonomiske følger 
› Folkehelse 

Framdriftsplan › Politisk oppstartsak av områderegulering 12/12.2017 
› Varsling av oppstart, høring og offentlig ettersyn av planprogram 

15/12.2017 
› Åpne informasjonsmøter i høringsperioden. 
› Fastsettelse av planprogram 12. april 2018 
› Utarbeidelse av planforslag vår/høst 2018 
› Første gangs behandling av planforslag vår 2019 
› Høring av planforslag 
› Vedtak av plan høst 2019 

Organisering Forslagsstiller for områdereguleringen: Sarpsborg kommune v/enhet 
Eiendom. Sweco er engasjert som konsulent for forslagsstiller.  

Planmyndighet: Sarpsborg kommune v/ enhet plan og samfunnsutvikling 
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1 Innledning 

De siste årene er det etablert flere storskala datasenter i Norden for å håndtere informasjonsmengdene 
til store internasjonale datafirma. Facebook har etablert seg i Nord-Sverige, Google har et stort 
datasenter i Finland, og Apple skal begynne å bygge to av verdens største datasenter i henholdsvis 
Danmark og Irland. Ytterligere flere titalls storskala datasenter er ventet å bli etablert i Europa de neste 
5 årene. Nord-Europa er attraktivt på grunn av tilgang til billig fornybar energi, kjølig klima og til dels 
store ubebygde areal. 

 
De som driver store datasenter er opptatt av rask og effektiv byggetid. Det er derfor en forutsetning at 
det foreligger reguleringsplan som åpner for slike anlegg før en lokalisering blir vurdert. I tillegg må 
følgende kriterier være oppfylt: 

 
En ferdig regulert tomt på sammenhengende, flat og lett bebyggelig grunn. Dette skal ligge i 
umiddelbar nærhet til sterkt kraftforsyningsnett med tilgjengelig kraft. Det er også positivt om det er 
gode muligheter for kjøling med bruk av vann fra vassdrag, gjerne kombinert med leveranse av 
overskuddsvarme til fjernvarmeanlegg eller annen varmekrevende industri. Det bør videre være god 
veg i tilknytning til området. Det må eksistere høykapasitets datafiberlinjer med ledig kapasitet fra 
området og ut av landet. Til slutt blir det i økende grad lagt vekt på at datasenter må være lokalisert 
nær internasjonal flyplass og storby. Lokalsamfunnet må også kunne tilby kompetente akademiske 
profesjoner, industrifagarbeidere, sjukehus, politi- og brannvernstjenester og øvrig 
samfunnsinfrastruktur. 

 
Samlet betyr disse evalueringskriteriene at det er relativt få områder som er aktuelle i Norge. Smart 
Innovation Norge og COWI har på oppdrag fra Mulighetsriket Østfold utredet 22 mulige lokasjoner 
for etablering av store datasenter i Østfold. Kun to lokaliseringer er anbefalt for videre utredning. 
Hasle er vurdert til å ha svært gode forutsetninger for å være konkurransedyktig i norsk og nordisk 
sammenheng. Sarpsborg kommune vurderer at Hasle er det beste og mest aktuelle området for slike 
datasenter på kort sikt. Ut fra et samfunnsperspektiv er det også viktig for kommunen å legge til rette 
for langsiktig vekst innenfor nytt næringsliv og industri. 

 
Sarpsborg kommune ønsker nå å tilrettelegge for etablering av storskala datasenter gjennom å 
utarbeide en reguleringsplan som åpner for denne type industri på Hasle. 

 
Et slikt reguleringsplanarbeid utløser krav til konsekvensutredning i henhold til "Forskrift om 
konsekvensutredninger for tiltak etter plan- og bygningsloven". Dette planprogrammet inngår i varsel 
om oppstart av planarbeidet, og beskriver blant annet planprosessen og hvilke fagtemaer som skal 
inngå i det kommende planforslaget. 

 

1.1 Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok 28.9.2017 å sette i gang hovedprosjekt for store datasenter i samarbeid med 
Smart Innovation Norway og bevilget 100 000 til fase 0 i hovedprosjektet. Arbeidet har sin bakgrunn i 
et felles prosjekt i regi av Mulighetsriket Østfold. 
Saken er også behandlet i Nærings og kulturkomitéen i Østfold fylkeskommune 18.10.2017. 
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2 Prosess og medvirkning 

 
2.1 Plan- og utredningsprosessen 

Tiltak og tilhørende planarbeid for industrianlegg av dette omfanget omfattes av "Forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven", som har til hensikt å sikre at hensyn 
til miljø og samfunn blir ivaretatt under utarbeidelse av planer og etablering av tiltak. Forskriftens § 6 
tar for seg hvilke planer som alltid skal konsekvensutredes. Når det gjelder Hasle er følgende punkter 
avgjørende: 

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

 

a) […] områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og 
II. 

 
VEDLEGG I. Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som alltid skal 
ha planprogram eller melding og konsekvensutredning 

 
24. Næringsbygg, bygg for offentlig og privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med 
et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 

 
Regulering av store datasenter i dette området vil medføre at områder som i dag er avsatt til landbruks- 
natur- og friluftsområder tilrettelegges for utbygging. Hensikten med planen er å legge til rette for 
utbygging av over 15 000 m2. Dermed utløses krav til konsekvensutredning jf. § 6, bokstav a, vedlegg 
1, punkt 24. Ansvarlig myndighet er planmyndigheten. Altså Sarpsborg kommune i dette tilfellet. 

 
Når det stilles krav om en fullstendig konsekvensutredning skal det ved oppstart av planarbeidet 
utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, 
herunder hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag og 
konsekvensutredningen som utarbeides i neste omgang. 

 
Foruten planbeskrivelse med konsekvensutredning, vil planforslaget bestå av et plankart med 
tilhørende bestemmelser som angir rammer for bruk og utforming av arealene innenfor planens 
avgrensing. Her fastsettes plassering av byggegrenser, grad av utnytting, bygningshøyde, funksjons- 
og kvalitetskrav med mer. Reguleringsplaner har til hensikt å sikre at bygge- og anleggstiltak 
gjennomføres på en sikker måte, og at det tas hensyn til tiltakenes virkninger for miljø og samfunn. 
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Figuren til høyre gir en oversikt over hvordan en formell
planprosess for reguleringsplan med tilhørende
konsekvensutredning forløper i Sarpsborg kommune.

Basert på erfaringer fra andre planer av tilsvarende
omfang, vet man at det kan bli endringer i prosessen
underveis, for eksempel hvis merknader medfører
endringer som gjør det nødvendig med en ekstra
høringsrunde før endelig vedtak.

2. 2 Medvirkning

Regelverket om konsekvensutredninger sikrer at man i
store og viktige plansaker får en bred medvirkning i hele
planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det
anledning til å påvirke hvilke spør smål som er viktige og
bør utredes.

Når planprogrammet ligger ute til offentlig ettersyn vil
kommunen avholde åpne informasjonsmøter for
grunneierne innenfor planområdet, naboer og berørte
organisasjoner o.l. i god tid før fristen for å komme med
innspill til planarbeid og planprogrammet er ute. Temaer
for informasjonsmøtet er gjennomføringen av
planprosessen, hvordan medvirkning skal skje, og
utredningsbehov og hvilke hensyn som skal ivaretas.

Gjennom høringsinnspillene ved oppstart kom det
flere innspil l om bruken av skogsområdene til
rekreasjon og friluftsliv. Innspillene viser hvilke
arealer som brukes mest og de viktigste
stiforbindelsene. I tillegg er beboere og velforeningen
opptatt av støy, trafikk og løsninger for å føre strøm
fram til datasentere t. For å sikre at lokalkunnskapen
løftes inn i planarbeidet så tidlig som mulig og gi
lokalbefolkningen reell mulighet til å medvirke i
planarb e idet skal det gjennomføres følgende åpne
møter før planen legges ut til offentlig ettersyn:
Folkemøte om fastsat t planprogram og videre
prosess.
Workshop for å kartlegge bruken av naturområdene
på Hasle.
Folkemøte før offentlig ettersyn for å presentere
alternativene som er vurdert i prosessen

Når forslag til områderegulering med
konsekvensutredning ligger ute til offentlig ettersyn vil
kommunen avholde nye åpne informasjonsmøter, i god tid
før fristen for å komme med merknad til planforslaget er
ute.

Oppstart av reguleringsplan som utløser
krav om KU

• Utarbeide forslag til planprogram

Politisk behandling av forslag til
planprogram i Formannskapet, før:

• Formelt varsle oppstart
• Planprogram på høring med 6 ukers frist
• Innarbeide merknader som kommer inn

Planprogram fastsettes (vedtas)
politisk av Formannskapet.

Utarbeide planforslag med tilhørende
konsekvensutredning

1. gangs politisk behandling av
planforslaget i Formannskapet

• Planforslag legges deretter ut på høring
med 6 ukers høringsfrist

• Planen revideres i hht.merknader

2. gangs politisk behandling av
planforslaget i Formannskapet, før

vedtak i kommunestyret
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Grunneierne og naboer som berøres av planarbeidet i 
området skal gis gode muligheter for informasjon og 
medvirkning. Kommunen vil holde møter med grunneiere 
med eiendommer innenfor planområdet underveis i 
planprosessen. 

 
Sarpsborg kommune bruker aktivt sine nettsider i 
forbindelse med pågående planarbeider, og alt 
planmateriale som legges ut til høring vil legges ut her 
ihøringsperioden på www.sarpsborg.com/kunngjoringer. 
Planmaterialet vil også være tilgjengelig på kommunens 
servicetorg.  
 

2.3 Organisering av planarbeidet 

 
Forslagsstiller for områdereguleringen er Sarpsborg kommune v/ enhet eiendom. Planmyndighet og 
ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen er også Sarpsborg kommune v/enhet plan og 
samfunnsutvikling. 

 
Fagmyndigheter med innsigelsesrett er Statens vegvesen, Fylkesmannen i Østfold, Østfold 
fylkeskommune, NVE, nabokommuner, Direktoratet for mineralforvaltning, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, Riksantikvaren m.fl. 

 

2.4 Framdrift 

Planlagt/forventet framdrift er angitt i tabellen under. 
 

Milepæl / delprosess Myndighet Tidspunkt 

Utarbeidelse av planprogram  November 2017 

Vedtak om varsel om oppstart og 
utleggelse av planprogram til 
offentlig ettersyn 

Formannskapet 12. desember 2017 

Offentlig ettersyn av planprogram 
(6 uker) 

 Desember 
2017/januar 2018 

Revidering av planprogram   

Fastsettelse av planprogram Formannskapet 12. april 2018 

Utarbeidelse av planforslag   

Vedtak om utleggelse til offentlig 
ettersyn (1. gangs behandling) 

Formannskapet Vår 2019 

Offentlig ettersyn (6 uker)   

Revidering av planforslag   

Sluttbehandling 
(2.gangs behandling) 

Formannskapet Høst 2019 

Vedtak Bystyret Høst 2019 

http://www.sarpsborg.com/kunngjoringer
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3 Beskrivelse av dagens situasjon 

 
3.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ved Hasle trafo ligger ca. 5 km i luftlinje nordøst for Sarpsborg sentrum. Området ligger 
i ved Hasle transformatorstasjon og boligbebyggelsen på Hasle. Området har adkomst fra fv. 581, 
Varteigveien. 

 

Hasle ligger nordøst for Sarpsborg, nær fv. 581. 
 
 

3.2 Beskrivelse av området 

Planområdet er ubebygd og i all hovedsak skogkledt. I nordvest og helt i sydvest berører planområdet 
noe dyrka mark. I den nordre delen av planområdet ligger to myrer. 

 
Vest for planområdet er det etablert boligbebyggelse. 
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Hasle. Kartet viser hvordan planområdet i all hoveddel innbefatter skogsarealer øst og nordøst for 
boligbebyggelsen på Hasle. Kartet viser også tydelig høyspentlinjene som går gjennom skogen. Nord 
for bebyggelsen følger planområdet høyspentlinja. 
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3.3 Terreng 

Planområdet består hovedsakelig av et høydedrag øst for Hasle. Høyeste punkt i planområdet er 
Skinterfjell hvor høyspentledningen østover fra Hasle går. 

 

 
 
 

3.4 Naboforhold 

Planområdet grenser til boligbebyggelsen på Hasle. Langs fv. 581, vest for varselområdet ligger det 
landbrukseiendommer, med bolighus, driftsbygninger og dyrka mark. 

 
Hjemmelshavere innenfor planområdet 

 
 

Eiendom 
Gnr/bnr 

Hjemmelshaver 

3001/1 Privat 
3001/2 Privat 
3001/3 Privat 
3001/57 Privat 
3051/11 Privat 
3037/8 Privat 
3037/9 Privat 
3003/1 Privat 
3004/16 Privat 
3002/1 Privat 
3002/3 Privat 
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4 Om planforslaget som skal utarbeides 

 
4.1 Mål for planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av storskala datasenter på minimum 500 
daa.  

 
 

4.2 Planavgrensning 

Kartet på neste side viser området som det varsles oppstart for. 

 
Varselområdet går ca. 1 kilometer nord for, og 700 meter øst for Bebyggelsen på Hasle. Nord for 
bebyggelsen følger plangrensen høyspentlinjen. Planområdet inneholder også mulige tilknytninger til 
fv. 581 nord og sør for bebyggelsen. Området er på til sammen ca 1588 daa. 

 
Ved varsel om oppstart av et planarbeid varsler man ofte for et større område enn det som vil komme 
til å inngå i planforslaget som skal utarbeides. Dette for at man i den kommende planprosessen skal ha 
rom til å vurdere ulike løsninger. 

 
 

4.3 Datasenter – tiltaket 
Som grunnlag for konsekvensutredningen er det nødvendig å definer tiltaket. Dette arbeidet må 
avklare bebyggelsens plassering, volum, form, materialbruk, teknisk infrastruktur med avkjørsel, 
veier, parkering, vann- og avløp, overvannshåndtering, kraftforsyning, kjølingssystem mv. 

 

4.4 Alternativer 

I henhold til forskrift om konsekvensutredningers § 19 skal det utredes alternativer i en større målestokk. I 
denne saken er dette gjennomført i regi av Mulighetsrike Østfold sitt prosjekt «Store datasentre i Østfold». I 
forprosjektrapporten (september 2017) er det vurdert 22 lokaliseringer i Østfold er vurdert. Det anbefales at 
det jobbes videre med Hasle og Våler (Tegneby). Alternativene som omtales under er alternativer innenfor 
planområdet. 

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. I dette tilfellet vil et 0-alternativ være at dagens situasjon videreføres. 

 
Alternativ 1 

Det etableres et stort datasenter på 500 – 1300 daa med tilhørende anlegg. 

 
Det skal vurderes flere alternativer gjennom planprosessen, men kun to skal konsekvensutredes. 
Alternativ 1 skal framkomme gjennom en silingsprosess hvor flere alternativer vurderes. Hvert 
alternativ som inngår i silingsprosessen skal vurderes grovt etter konsekvensutredningstemaene i 
planbeskrivelsen. De ulike alternativenes fordeler og ulemper beskrives i en silingsrapport. Et 
sammendrag av silingsrapporten skal tas inn under alternativvurdering i planbeskrivelsen. 
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Varselkart. 
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4.5 Fagtemaer 
 
Under følger en oversikt over fagtema planarbeidet skal omfatte. Det er skilt på om fagtema skal utredes i 
konsekvensutredningen (KU) eller skal beskrives som del av planbeskrivelsen (PB). Det er videre gitt en kort kommentar til 
omfanget (hva og hvordan) av grunnlaget for vurderinger som skal gjøres. Nærmere beskrivelse til hvert tema finnes i kapittel 6 
for tema som inngår i konsekvensutredning og i kapittel 7 for tema som beskrives i planbeskrivelsen. 
 

TEMA KU PB OMFANG 
Naturmangfold X  Kartlegging av arter og myrer.  

Nye registreringer.  
Fagrapport biologisk mangfold. 

Landskapsbilde X  Visualisering av fjernvirkning/nærvirkning.  
3 illustrasjoner.  
Snitt som viser bebyggelse i terreng. 

Naturressurser X  Vurdering av jordareal, skogareal, vannressurser/kretsløp og 
mineralske ressurser.  
Basert på eksisterende kunnskap i databaser og befaring. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

X  Basert på Fylkeskommunens befaring og rapport. 

Friluftsliv og nærmiljø X  Enkel kartlegging av relevante tema hentet fra håndbok M98-2013.  
Basert på eksisterende kunnskap i databaser, befaring, møte med 
beboere.  
Barn og unge inngår i dette temaet. 

Trafikk X  Vurdering av trafikkmengde, kapasitet, trafikksikkerhet og 0-
vekstmål basert på reisemiddelfordeling.  
Basert på eksisterende kunnskap og antatt ny trafikkmengde. 

Støy X  Basert på eksisterende kunnskap i databaser og tilgjengelig 
informasjon om tiltaket.  
Støyutredning i samsvar med T-1442. 
 

Forurensning X  Forurensing av Luft, grunn og vann 
Basert på eksisterende kunnskap i databaser og tilgjengelig 
informasjon om tiltaket. 

Næringsutvikling og 
verdiskaping 

X  Ringvirkninger. 
Basert på eksisterende kunnskap og tilgjengelig informasjon om 
tilsvarende tiltak. 

Geotekniske forhold  X Geotekniske vurderinger, kartlegge grunnforhold, vurdere stabilitet. 
Basert på eksisterende kunnskap i databaser. Nye undersøkelser ved 
behov. 

Massehåndtering  X Plan for massebalanse og massehåndtering med illustrasjoner og 
beregningsresultat. 
Basert på tilgjengelig informasjon om tiltaket. 

Teknisk infrastruktur  X Teknisk plan for elektro og vann- og avløp.  
Beskrivelse av dieselaggregat. 
Beskrivelse av løsning for lokal overvannshåndtering. 
Basert på eksisterende kunnskap og tilgjengelig informasjon om 
tiltaket. 

Naturgitte forhold  X Belyse eventuell flomfare. 
Basert på eksisterende kunnskap i databaser. 

Universell utforming  X Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn. 
Gjennomføring av 
planforslaget og 

økonomiske følger 

 X Vurdering av behov for rekkefølgebestemmelser og 
utbyggingsavtaler. 
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5 Overordnede rammer og føringer 

 

 
5.1 Nasjonale føringer 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 
 Forurensingsloven 
 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
 Forskrift om konsekvensutredninger 
 Den europeiske landskapskonvensjonen 
 St. meld 26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015 
 Lov om folkehelsearbeid og forskrift om miljørettet helsevern 

 

5.2 Nasjonale retningslinjer 

 FOR-2014-09-26 nr. 1222 statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal– og 
transportplanlegging. 

 FOR-1995-09-20 nr. 4146 RPR for styrking av barn og unges interesser. 
 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (T-1513) 
 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

 Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2016.  

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009). 
 

 
 
 

5.3 Veiledere, handlingsplaner og regionale føringer 

 Fylkesplanen for Østfold mot 2050. (Rullering av planen er igangsatt) 
 NVEs veileder nr. 7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
 NVEs retningslinjer ”Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE 2/2011). 
 Tryggere nærmiljø – En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser (Det 

kriminalitetsforebyggende råd 2017) 
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5.4 Kommuneplanen 

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 

Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument, og tar stilling til langsiktige utfordringer, 
mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Gjeldende 
samfunnsdel ble vedtatt 16.6.2011. Den overordnede visjonen for perioden 2015-2030 er «Sarpsborg – 
der barn og unge lykkes». Planen har fire innsatsområder: Identitet, verdiskaping, levekår og miljø. 

 
Forslag til ny samfunnsplan er sendt på høring og vil bli vedtatt våren 2018. 

 
Kommuneplanens arealdel – gjeldende plan 

Gjeldende arealdel ble vedtatt 18.6.2015. I gjeldende arealplan er planområdet avsatt til landbruk, 
natur og friluftsliv. Den nordre myra er angitt med hensynssone for bevaring av naturmiljø. 

 

 

 
 

Utsnitt av gjeldende kommuneplan. 
 

Rullering av arealplanen er igangsatt. Planprogram for rulleringen ble behandlet i formannskapet 30. 
november 2017. Det tas sikte på at ny arealplan blir vedtatt våren 2019. Arbeidet med 
områdereguleringsplanen vil skje parallelt med arealplanen. 
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5.5 Kommunale vedtekter og veiledere

Renovasjonsforskriften og retningslinjer for denne.
Veinorm for Sarpsborg kommune, april 2014.
Estetiske retningslinjer i byområdene utenom sentrum.

5.6 Reguleringsplaner

Planområdet er i all hovedsak uregulert. Små deler av planområde er regulert til boligbebyggelse og
tilhørende teknisk og sosial infrastruktur på Hasle.

PlanID Plannavn Hovedformål Status

24024 Hasle nord Bolig Vedtatt 19.6.1990

24014 Hasle 3 Bolig Vedtatt 8.12.1975

Reguleringsplaner i området.

For de uregulerte områdene er det kommuneplanens arealdel som angir hvilken bruk som tillates i
dag. Arealene er i hovedsak avsatt til landbruks - , natur - , og friluftsområder. Se mer om dette under
punkt 5.2.
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6 Konsekvenser for miljø og samfunn 

 
6.1 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 utredningen ta for seg avbøtende tiltak for 
eventuelle negative konsekvenser som framkommer. Basert på de temavise vurderingene vil det bli 
gjort en sammenstilling og helhetsvurdering av planen og dens virkninger, samt en anbefaling basert 
på dette. 

 
Konsekvensutredningen skal videre gi en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før 
gjennomføring av planforslaget. Det skal også gjøres en vurdering av behovet for undersøkelser etter 
gjennomføring av forslaget, med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av planlagte 
tiltak. 

Planprogrammet tar for seg de ulike temaene som man på dette stadiet i planprosessen er kjent med, 
og som man mener må utredes nærmere i konsekvensutredningen. Generell metodikk i 
konsekvensutredningen vil være som vist i punktene under, men framstillingen kan variere avhengig 
av hva som er hensiktsmessig / aktuelt for det enkelte tema. 

 
› Definisjon av tema og influensområde. 
 Informasjonsinnhenting og beskrivelse /verdivurdering av dagens situasjon. 
› Vurdering av tiltakets konsekvenser for de ulike utredningstemaene. 
› Beskrive avbøtende tiltak. 

 
Noen tema vil bli utredet som egne notater / rapporter (vedlagt konsekvensutredningen), mens andre 
kun vil bli utredet som en del av hovedrapporten (delkapitler). Dette vurderes underveis i prosessen 
når omfang av de ulike temaene framkommer. 

 

6.2 Naturmangfold 

Under er en foreløpig vurdering av temaet naturmangfold i deler av det aktuelle området på Hasle. 
Informasjon om naturmangfoldet er innhentet fra tilgjengelige offentlige databaser. 

Varselområdet er hovedsakelig benyttet til skogbruk. Nordre Sauemyra er registrert som viktig 
naturtype intakt lavlandsmyr i innlandet. Det er ikke registrert rødlistere arter, utvalgte arter, eller 
utvalgte naturtyper innenfor planområdet. I tilknytning til boligområdene på Hasle er det registrert 
svartelistede planter. 

Det vil bli gjennomført ytterligere kartlegging av temaet naturmangfold ved befaringer i området av 
fagpersonell. Kartleggingen skal gjennomføres i henhold til DN-håndbok 13 – kartlegging av 
naturtyper. For arter kartlegges «arter av stor forvaltningsmessig interesse» og «fremmede skadelige 
arter». Myrene skal undersøkes særskilt. Det skal vurderes om området har verdi for trelerke og 
nattravn..Dette vil bli lagt til grunn for utforming av et planforslag. Konsekvensutredningen vil ta for 
seg hvilke virkninger planforslaget vil ha for naturmangfold. Eventuelle avbøtende tiltak vil bli 
vurdert. Et avbøtende tiltak som skal vurderes er restaurering av tidligere grøftede myrer. Som en del 
av utredningen av tema naturmangfold vil det blir gjort en vurdering av planforslaget opp mot § 8-12 
i Naturmangfoldloven. 
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6.3 Landskapsbilde 

Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet i dag. Området ligger relativt høyt i terrenget og er 
synlig fra omkringliggende områder. Det kan antas at etablering av store bygningsvolumer innenfor 
varselområdet vil kunne gi landskapsvirkning i form av både nærvirkning og synlighet på større 
avstand (fjernvirkning). 

 
Konsekvenser for landskapsbildet som følge av planforslaget skal utredes og eventuelle avbøtende 
tiltak skal vurderes og beskrives. Hvor godt synlig bebyggelsen blir, vil avhenge av byggehøyder, 
plassering av bygg og i hvilken grad vegetasjon skjermer for innsyn. Fjernvirkningen av tiltaket skal 
minimum illustreres med fotomontasjer av hvordan det vil kunne se ut fra sett i normal øyenhøyde 
følgende steder: Hasle boligområde, Ise og Glengshølen/sentrum/Kurland. I tillegg skal det som 
minimum tegnes snitt som viser eksisterende og prosjektert terreng der det blir mest 
terrengbearbeiding.  

 

6.4 Naturressurser 

Jord- og skogbruk 

Området er avsatt til LNF-område i kommuneplanen og innenfor varselområdet er det i all hovedsak 
skog. Det vil bli gjort en vurdering basert på eksisterende kunnskap i databaser av 
skogbruksområdene som blir beslaglagt som følge av planforslaget, og konsekvensutredningen vil 
gjøre rede for virkningen av planforslaget. 

 
Hydrologi  

Innenfor planområdet er det for det meste tynt dekke av løsmasser over fjell. Vann infiltreres derfor 
dårlig i grunnen og renner av på overflaten gjennom flere små bekker. Myrer i området fordrøyer 
avrenningen. Dersom planen medfører at myer fjernes skal endringer i fordrøyningseffekt utredes 
basert på eksisterende kunnskap i databaser og befaring.  

 
Mineralske ressurser 

Planområdet inneholder ikke mineralske ressurser av regional eller nasjonal verdi. Hasle pukkverk, 
rett sør for planområdet har hatt jevnt uttak over mange år. Kvaliteten på massene som tas ut er 
god. Basert på eksisterende kunnskap skal omfang og kvalitet av de mineralske ressursene vurderes 
med tanke på fremtidig utnytting. 

 

6.5 Kulturminner og kulturmiljøer 

Som en del av planarbeidet skal forhold knyttet til kulturminner vurderes. Kraftledningen Hasle 
Borgvik er eneste registrerte kulturminne i planområdet. Det er ikke registrert automatisk fredede 
kulturminner i eller i direkte tilknytning til planområdet. Østfold fylkeskommune er varslet om 
oppstart av reguleringsplanen. Fylkeskommunen har undersøkelsesplikt i henhold til Lov om 
kulturminner § 9, og har bedt om å få tilsendt nøyaktig planavgrensing for å planlegge arekeologisk 
undersøeklse av plan området. Fylkeskonservatoren vil etter befaring utarbeide en rapport, som videre 
gjengis i konsekvensutredningen som skal følge reguleringsplanen. 

 
Dersom det gjøres funn av kulturminner vil disse bli vurdert i sammenheng med øvrige tema ved 
utarbeidelse av planforslag for området. Dersom eventuelle funn kommer i konflikt med tiltaket som 
planlegges, vil det som en del av planprosessen bli søkt til Riksantikvaren om å få disse frigitt. 
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6.6 Friluftsliv og nærmiljø 

Det er ikke spesielt tilrettelagt for friluftslivsaktiviteter i varselområdet, men det går stier på kryss og 
tvers i området. Stiene er forbundet med et større nettverk av stier. Dette strekker seg særlig nordover. 
Innspill fra beboere i området tyder imidlertid på at det er de søndre delene av planområdet som 
brukes mest. 

Konsekvensutredningen vil gjøre nærmere rede for bruken av området og se på hvilke konsekvenser 
planforslaget har for temaet friluftsliv. Kunnskapsgrunnlaget skal baseres på eksisterende kunnskap 
og det skal gjennomføres en enkel kartlegging og verdsetting av relevante temaer hentet fra 
miljødirektoratets veileder M98-2013 «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». 
Materialet skal suppleres med innspill fra en workshop med beboere i området for å kartlegge 
hvilke områder som brukes til rekreasjon. For å redusere den negative virkningen av tiltaket, vil 
man se på hvordan stiforbindelser kan ivaretas selv om området foreslås utbygd. Konsekvenser for 
barn og unges bruk av friluftslivsområdene inngår i temaet. 

 

6.7 Trafikk 

Planområdet er tilknyttet fv. 581. Utbygging av Hasle vil medføre noe økt trafikk til og fra området. 
Omfanget avhenger blant annet av antall ansatte og behovet for varetransport til virksomheten. I en 
etableringsfase vil det også være økt trafikk til området som følge av anleggsvirksomhet. 

 
Som en del av planarbeidet må framtidig trafikkmengde og trafikksikkerhet vurderes, samt hvorvidt 
det er tilstrekkelig kapasitet i kryss og om vegene i området er dimensjonert i forhold til den ventede 
trafikkmengden. Det skal også redegjøres for hvordan trafikken er tenkt løst. Som grunnlag for 
redegjørelsen skal reisemiddelfordeling fra siste tilgjengelige reisevaneundersøkelse benyttes. Det 
skal omtales hvilken betydning det har for å nå nullvekstmålet. Konsekvenser for gående og 
syklende og eventuelt behov for avbøtende tiltak skal utredes. Trafikksikkerhet for barn- og unge 
skal omtales særskilt. 

 

6.8 Støy 

Ved etablering av et industriområde kan det bli støy fra selve tiltaket som reguleringsplanen legger til 
rette for, samt at økt trafikk til og fra området kan medføre økt trafikkstøy. 

 
Som en del av planarbeidet vil støy bli utredet, og det vil ved behov bli gjennomført støyberegninger. 
Støyutredninger utformes som rapporter med tilhørende kart fra beregninger som viser soner med 
ulike støynivå og eventuelt kart som viser effekt av støyskjerming. Støyvurderinger gjøres i samsvar 
med T-1442/2016. 

 
  

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf
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6.9 Forurensing 

 
Luftforurensning 

Det ventes ikke at tiltaket som det skal tilrettelegges for vil medføre luftforurensing. Det er heller ikke 
forhold som tilsier at området har dårlig luftkvalitet som kan medført begrenset bruk av området. 

 
Som en del av planarbeidet vil tiltaket bli vurdert i forhold til "Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)". Dersom man finner det nødvendig vil dette temaet bli 
utredet. 

 
 

Vann og grunn 

Det skal sjekkes om det er forurenset grunn innenfor planområdet, basert på eksisterende kunnskap i 
databaser. Det må utredes hvorvidt tiltaket medfører fare for forurensning av vann og grunn. 
Forurensningsfare fra dieselaggregat skal utredes og avbøtende tiltak må beskrives. 
Avbøtende/risikoreduserende tiltak skal beskrives. 

 
Lysforurensning 

Det må utredes eventuelle negative konsekvenser av belysning, basert på tilgjengelig informasjon om 
tiltaket. 
 

Klima 

Dersom myrer fjernes eller vannstanden i dem reduseres skal det redegjøres for klimagassutslippene det vil 
kunne gi. Restaurering av myr skal vurderes som et avbøtende tiltak. 

 

6.10 Næringsutvikling og sysselsetting  

Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av plass- og kraftkrevende industri på Hasle. 
Dette vil kunne gi flere arbeidsplasser, både gjennom direkte sysselsetting og som følge av positive 
ringvirkninger for regionen. 

Datasenterindustrien er en ny type industri for Sarpsborg hvilket vil gi et supplement i forhold til 
allerede etablert industri og type arbeidsplasser, kompetanse etc., og det kan medvirke til utvikling av 
Høgskolen i Østfold og de videregående skolene og styrke kompetanseutviklingen. 

Datasenternæringen er både høyteknologisk og også «grønn» til tross for at den er kraftkrevende; 
men denne kraften er vannkraft som i internasjonal sammenheng defineres som grønn. Denne 
næringen ønsker også muligheter for levering av overskuddsvarme som kan brukes som fjernvarme. 

 
I konsekvensutredningen vil ventede virkninger for næringsutvikling og sysselsetting som følge 
av planforslaget beskrives. Dette baseres på eksisterende kunnskap og tilgjengelig informasjon 
om tilsvarende tiltak. 
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7 Andre temaer 

Foregående kapittel tok for seg konsekvensene som skal utredes, som følge av planforslaget. I tillegg 
vil planbeskrivelsen ta for seg noen andre temaer, som ikke er direkte konsekvenser, men som er 
viktige tema å få belyst som en del av planforslaget. 

 

7.1 Geotekniske forhold 

Det vil bli gjennomført geotekniske vurderinger av områdestabiliteten og mulighetene for å sette opp 
store industribygg innenfor området. Ved behov skal det gjennomføres geotekniske undersøkelser  

 
Planområdet ligger under marin grense. Grunnen består imidlertid i all hovedsak av fjell med lite 
dekke av løsmasser. I tillegg er det noen myrer innenfor planområdet. 

 
Forhold knyttet til radon og jordskjelv skal belyses. 

7.2 Massehåndtering 

Det skal utarbeides en plan for massebalanse og massehåndtering med illustrasjoner og 
beregningsresultat for bebyggelsen som reguleres. Datasenterbyggene som skal legges til grunn for 
utredningene er på 35 000 kvm. og skal plasseres på flate arealer. Dette må ses i sammenheng med 
landskapsbilde for den beste plasseringen av bebyggelsen. 

 

7.3 Teknisk infrastruktur 

Gjennom planområdet går det høyspentlinjer. Det ligger også en vannledning gjennom planområdet. 

 
I planforslaget vil det bli utarbeidet en overordnet teknisk plan der det blir gjort grundig rede for 
eksisterende infrastruktur i og rundt området, og hvordan tilkobling til infrastruktur kan tenkes 
gjennomført. Her må også tilknytningsmuligheter og kapasitet/forsyning for data, fjernvarme og 
kjøling vurderes. Tiltaket som det skal planlegges for er svært energikrevende, med stort behov for 
kjøling. Forhold knyttet til dette vil bli belyst i planbeskrivelsen. 

 
Sammen med teknisk plan skal også en nødvendig størrelse og plassering av dieselaggregat beskrives, 
samt når krav om dispensasjon slår inn (dieselaggregat for reservestrøm som vil være nødvendig for 
noen datasenteraktører). Det kan stilles krav om 100 megawatt effekt i 24 timer.  

Grunnen har liten evne til å infiltrere nedbør. Vann renner derfor av på overflaten gjennom flere 
mindre bekker. 

 
Et stort industriområde medfører store tette flater, i form av bygningsvolumer og parkeringsplasser. 
For å hindre forurensing til grunnen eller overvannet, eller endring i den naturlige vannbalansen, skal 
overvannshåndtering ivaretas gjennom planarbeidet. Det må utarbeides prinsipper for åpen, lokal 
overvannshåndtering. Løsninger beskrives i planforslaget. 
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7.4 Naturgitte forhold 

Det forventes ikke at framtidig bebyggelse vil plasseres innenfor flomutsatt område.  
Eventuelle konsekvenser knyttet til flom skal belyses, basert på eksisterende kunnskap i databaser, 
dertil eventuelle avbøtende/ risikoreduserende tiltak. 

 

7.5 Universell utforming 

Prinsipper for universell utforming vil ligge til grunn for planlegging av området og man vil forsøke så 
langt det lar seg gjøre å få til en utforming som gir tilgjengelighet for alle. Temaet skal omtales i 
planforslaget. 

 

7.6 Gjennomføring av planforslaget og økonomisk følger 

Planforslaget vil legge til rette for private formål, men også offentlige tiltak som for eksempel 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 
Som en del av planarbeidet vil det bli vurdert om det er aktuelt med rekkefølgebestemmelser for å 
sikre gjennomføring av tiltak som inngår i planen. 

 
På bakgrunn av reguleringsplanen vil det basert på en vedtatt reguleringsplan være aktuelt med 
utbyggingsavtaler mellom ulike aktører og kommunen, knyttet til blant annet økonomiske forhold som 
følger av planforslaget. 

 

7.7 Folkehelse 

Det skal utredes hvorvidt og i hvilken grad befolkningens helse og miljø kan bli berørt av foreslåtte 
tiltak, jf. Forskrift om miljørettet helsevern, § 7. Overordnede krav, § 8. Beliggenhet og § 9. 
Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene (herunder om 
elektromagnetisk stråling og -felt).  
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8 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller et generelt krav til utredning av risiko og sårbarhet i 
reguleringsplaner som legger til rette for utbyggingsformål. 

 
Hensikten med ROS-analysen er å avdekke sårbare forhold / objekter som kan forbindes med tiltakene 
det tilrettelegges for i reguleringsplanen. Analysen skal avdekke forhold som kan medføre en 
uakseptabel risiko for mennesker, miljø eller materiell samt en generell vurdering knyttet til sikkerhet 
og risiko for datasenternæringen. ROS-analysen skal identifisere hendelser, og vurdere 
sannsynligheten for disse, samt tilhørende konsekvens. Ved identifisering av uakseptabel risiko vil det 
være vesentlig å utarbeide forebyggende tiltak. 

 
Analysen vil være basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i “Metode for risiko- og 
sårbarhetsanalyse i planleggingen”, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 
2017. I tillegg vil det bli anvendt utarbeidede sjekklister, spesielt sjekkliste angitt i "Veileder: GIS i 
samfunnssikkerhet og arealplanlegging. Vestlands-prosjektet, 2005" (Statens kartverk/DSB). 

 
ROS-analysen vil bli utført på bakgrunn av tilgjengelige dokumenter som er av betydning for arbeidet 
med reguleringsplanen. Aktuelle dokumenter i forbindelse med denne reguleringsplanen vil kunne 
være trafikkvurderinger, støyvurdering, rasfarevurdering, vurdering av geotekniske forhold og 
vurdering av natur og biologisk mangfold 

 
Selve ROS-analysen gjennomføres når alle grunnlagsdokumenter foreligger, men det vil underveis i 
planprosessen være aktuelt å se nærmere på enkelte tema, med tanke på mulig arealbruk i området. 
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9 Miljøprogram 

Kommunen har utarbeidet et miljøprogram som angir overordnede miljøkrav og miljømål som er 
relevante for den ønskede utviklingen av området. Programmet skal inngå i videre planlegging, 
prosjektering og gjennomføring av tiltak innenfor planområdet, og skal brukes som grunnlag for 
dokumentasjon av måloppnåelse i forhold til de ulike bygge- og anleggstiltakene. Det stilles krav om 
høy miljøprofil med bærekraftige løsninger og energiøkonomisering. 

 
Miljøprogrammet omhandler fire miljømål med tilhørende delmål, og skal legges til grunn for bygge- 
og anleggstiltak. I det følgende gis en kort redegjørelse for de fire miljømålene: 

 
1. Sikre bærekraftige løsninger 

› Overflatevann skal håndteres lokalt ved utforming og tilrettelegging av lokale tiltak, blant annet 
gjennom fordrøyning, og at overflatevannet skal inngå som et miljøelement i utvikling av 
planområdet. 

 
2. Ivareta friluftsliv 

› Turstiforbindelsen gjennom området skal opprettholdes. 
› Beholde en god randsone med naturlig vegetasjon mellom datasenter og eksisterende bebyggelse. 
› Gi rom for vegetasjon inne på industriområdene. 

 
3. Sikre mest mulig miljøvennlig bygging 

› Det skal legges opp til energistyringssystemer og automatisering som kan bidra til energisparing. 
Energiløsningene skal være enkle, robuste, og langlivede med vekt på passive løsninger. Det skal 
legges til rette for tiltak som kan bidra til redusert energibruk. 

› Miljøinformasjon skal oppgis for alle materialer. Helse- og miljøskadelige stoffer skal ikke 
benyttes unødig, og bruk skal begrunnes. Det skal velges gjenbruksmateriale der dette anses 
hensiktsmessig og miljøbesparende. Klimaeffektive byggematerialer skal vurderes. 

 
4. Ivareta miljøhensyn i bygge- og anleggsperiode 

› Det skal utarbeides plan for å sikre god og trygg framkommelighet for fotgjengere og syklister i 
anleggsperioden. 

› Støynivå skal være i henhold til krav i gjeldende støyforskrifter i anleggsperioden. 
 
 

Miljøprogrammet skal konkretiseres gjennom en miljøoppfølgingsplan (MOP) med forslag til 
konkrete miljøtiltak. Det skal redegjøres for hvordan overordnede målsettinger og de enkelte 
miljømålene i miljøprogrammet ivaretas gjennom konkretisering av målene, forslag til tiltak og 
gjennom dokumentasjon på måloppnåelse. 
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