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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2021-2033 - SLUTTBEHANDLING  
 
 
Kommunedirektørens forslag: 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15, vedtas kommuneplanens arealdel 2021 – 2033 
med følgende presiseringer: 
 

1. Endringer i plankart og bestemmelser gjøres i tråd med utredning i saksframlegg og i 
tabell i vedlegg 25 etter kommunestyrets vedtak. 

2. Foreslått sentrumsavgrensing beholder formål «bebyggelse og anlegg» samt 
hensynssone «omforming» med nye bestemmelser. 

3. For utbyggingsområde Rød 2 foreslås utbyggingstakt på 20 boenheter pr år. Endelig 
antall fastsettes i utbyggingsavtale. 

4. Områder for deponi vil bli vurdert ifm mulig felles plan med flere av kommunene i 
Mosseregionen. 
 

 
 
Faktiske opplysninger 
 
Kort om prosess  
Kommuneplanens arealdel lå ute til offentlig ettersyn i perioden 9. september – 4. november 
2021. Planen ble varslet ved oppstart i 2018 og planprogrammet ble fastsatt i april 2019. Det 
fastsatte planprogrammet sa at denne rulleringen av kommuneplanen skulle omfatte tre tema: 
Bolig, Friluftsliv og Sentrum. For prosessen fram til offentlig ettersyn, se samlet 
saksframstilling fra utleggelse til offentlig ettersyn i vedlegg 30. 
Ved offentlig ettersyn mottok kommunen innen fristen 22 uttalelser til planen, hvorav 2 med 
innsigelser. Det kom 7 uttalelser fra offentlige instanser, én fra frivillig organisasjon og 14 
fra private. Uttalelser ligger i sin helhet som vedlegg 3 – 24 og tabell med kort 
oppsummering samt kommunedirektørens kommentarer ligger som vedlegg 25. 

I høringsperioden ble det avholdt tre fysiske medvirkningsmøter på kveldstid, ett i hvert av 
nærmiljøene. Planforslaget lå tilgjengelig på kommunens hjemmesider og ble videre 
annonsert også på kommunens Facebook- side og i Moss Avis. 

 

 



Tema: 
Kommuneplanrulleringen har omfattet de tre temaene Bolig, Friluftsliv og Sentrum. I forkant 
av utlegging til offentlig ettersyn ble det utarbeidet grunnlagsnotater for de tre temaene som 
har fulgt planen.  
 
Uttalelser/ innsigelser 
Viken fylkeskommune (VFK) og Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) hadde innsigelser 
til planforslaget. Innsigelsene fra VFK omhandlet kulturminner, spredt utbygging og 
manglende krav til trafikkanalyse for utbygging som berører fylkesveier. Fra SFOV 
omhandlet de mangler ved ROS- analyse, spredt utbygging, tretopphytter og bestemmelsene 
knyttet til byggeforbud langs vassdrag. Det har blitt avholdt digitale forhandlingsmøter med 
både VFK og SFOV der kommunen ble veiledet til hvordan innsigelsene kunne løses. Etter 
forslag til omarbeiding av plandokumentene og ny oversendelse, ble innsigelsene formelt 
trukket av VFK den 21.04.22 (vedlegg 29) og av SFOV den 26.04.22 (vedlegg 27.) 
 
Vurderinger 
 
Prinsippavklaringer 
Forut for arbeidet med kommuneplanen har kommunestyret gitt tydelige føringer for ønsket 
utvikling i kommunen. Fra desember 2016 da det ble fattet enstemmig vedtak om at 
kommunens sentrum skulle ligge i Kirkebygden til vedtak om offentlig ettersyn av 
kommuneplanen, har det vært fattet noen prinsippvedtak mht hvordan kommuneplanen 
skulle innrettes for å fremme ønsket utvikling. Notat «Bolig og befolkning» (Rambøll, 2021) 
ble behandlet og vedtatt i kommunestyret 25. mars 2021 i sak PS 14/21. Notatet tar for seg 
alternativer for befolkningsvekst og hvordan kommunen prioriterer utbygging i de tre 
nærområdene Våk, Kirkebygden og Svinndal. Notatet fulgte kommuneplanen ut til offentlig 
ettersyn. (Vedlegg 33.) 
 
Hovedgrep: Sentrum og avgrensing 
Ett av kommuneplanens hovedgrep har vært å legge til rette for sentrumsutvikling i 
Kirkebygden. Dette gjenspeiles blant annet i planformålet «bebyggelse og anlegg» samt 
hensynssone H820 «omforming» som er lagt over deler av Kirkebygden, på begge sider av 
fylkesveien. Dette grepet har fått blandet mottakelse i Våler- samfunnet og hos noen 
overordna myndigheter. Spesielt næringsdrivende på Folkestad næring er skeptisk til 
forslaget, blant annet på grunn av at kommunen p.t. ikke har klare tanker for alternativ 
lokalisering av bedriftene. De foreslåtte bestemmelsene for hensynssone H820 lyder:  

«Innenfor hensynssone H820_1– Omforming (PBL § 11-9 nr. 1) skal det for å 
styrke Kirkebygden som sentrum for Våler kommune igangsettes områderegulering 
for bolig, tjenesteyting, handel, servering og andre sentrumsfunksjoner samt 
grønnstruktur og offentlige rom som binder sentrumsområdet sammen.» 

Administrasjonen har sett på hvordan forslaget, i lys av høringsuttalelser, kan jobbes videre 
med til beste for eksisterende beboelse, næringsdrift og framtidig utvikling. Vi har skissert 
tre alternativer med konsekvenser: 

1. Vi beholder formål «bebyggelse og anlegg» samt hensynssone «omforming» med nye 
bestemmelser. 



De nye bestemmelsene for hensynssona må si at ny bebyggelse må være i tråd med 
sentrumsformål, slik at det ikke etableres eller utvides for eksempelvis støyende eller 
støvende virksomhet. 
Konsekvens: 
Eksisterende virksomheter vil ikke nødvendigvis få tillatelse til utvidelse. 
Vi har for tiden ikke andre arealer å tilby til denne type virksomheter. 
 

2. Gå tilbake til næringsformål på området til neste rullering av KP. 
Beholde formål «bebyggelse og anlegg» samt hensynssone «omforming» bare på 
området nord for fylkesveien. 
Konsekvens: 
Eksisterende virksomheter får utvide til formål i tråd med reguleringsplan. 
Nye virksomheter kan etableres. 
Kan risikere flere støyende og støvende bedrifter som øker konfliktnivået mot boliger 
samt vanskeliggjør framtidig sentrumsutvikling på området. 
 

3. Nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud på området. 
Konsekvens: 
Ingen får bygge noe som helst på området. 
Kommunen får anledning til en ekstra runde om hva som er ønsket utvikling for 
området. 
 

Av de tre alternativene, anser kommunedirektøren at alternativ 1 vil være det beste. Det er et 
ønske å ha mulighet til å utvikle Kirkebygden sentrum videre på sikt, slik at behovet i første 
omgang vil være at det ikke etableres mer næring som vanskeliggjør dette. Det vises også til 
langvarige utfordringer vedrørende støy for boligområdene på den andre siden av fylkesveien 
og kommuneoverlegen uttaler at: «Mer eller mindre samlokalisering av industriområder og 
boområder er i utgangspunktet problematisk og blant de sakene som oftest fører til klager 
fra innbyggerne.»  Kommunedirektøren understreker at bestemmelsene for H820 
«omforming» vil være i et langsiktig perspektiv og at konsekvensene av disse for 
eksisterende virksomheter, er at de fortsatt kan drive sin næring som i dag, med unntak av 
utvidelser eller tiltak som krever tillatelse etter pbl. Tiltak som ikke vil være til hinder for 
sentrumsutvikling (eksempelvis tilbygg til kontor) vil fortsatt tillates.  

Kommunedirektøren understreker videre viktigheten av at det holdes tett kontakt med de 
næringsdrivende i området og at det er ønskelig med en langsiktig løsning som ivaretar deres 
interesser. 

Endringer plankart og bestemmelser 
En stor del av arbeidet med denne rulleringen har vært å rydde opp i plankart og 
bestemmelser, blant annet i form av avgrensing av byggeområder (i all hovedsak til 
tomtegrenser,) få riktig planformål på grendene og sette spredt bolig- og næringsbebyggelse 
til «bolig/ næring i LNF.» Gyldermyra (ridesenteret) har fått endret planformål fra 
«bebyggelse og anlegg» til «idrettsformål» og det har blitt lagt inn hensynssoner for flom. For 
nærmere beskrivelse av endringer, vises til vedlegg 31 under «endringer i plankart.»  



Endringer i bestemmelser omfatter i all hovedsak bedre tilpasning til klimaendringer, 
forutsigbarhet, tydeliggjøring av krav til parkering og lekeplasser og ekstra vern av myr og 
dyrka mark. 

I høringsrunden mottok kommunen mange uttalelser som påpekte manglende eller utydelige 
bestemmelser. Det er gjort en konkret vurdering av disse og i vedlegg 25 er 
kommunedirektørens kommentarer til de foreslåtte endringene.  

I høringsversjonen av plankartet var det benyttet en gammel versjon av kulturminnebasen 
Askeladden. Dette førte til en omfattende opplisting av feil i høringsuttalelsen fra blant annet 
Viken fylkeskommune vedrørende båndlegging/ hensynssoner samt tilhørende bestemmelser 
og retningslinjer til disse. Samtlige punkter i uttalelsen er rettet i plankart og det er utformet 
bestemmelser etter omfattende dialog med seksjon kulturarv i fylkeskommunen. 

Endringer i plankartet som følge av høringsrunden er i all hovedsak nå gjennomført av 
plankonsulenten. Noen mindre rettelser gjenstår, herunder en byggegrense og en 
hensynssone. Disse rettelsene vil gjennomføres så snart kommunen har tilgjengelig GIS- 
kompetanse.  

Endringer i bestemmelsene er avklart etter høringsrunden og dialog med høringsinstansene 
som avga innsigelse. Kommunedirektøren avventer imidlertid til kommunestyrets endelige 
vedtak av planen med å gjennomføre og publisere ny planbeskrivelse med bestemmelser. 
Vedlagt denne saken (vedlegg 2) er altså høringsversjonen av planbeskrivelse og 
bestemmelser. 

Høring og medvirkningsmøter 
Høringsperioden ble satt fra 9. september til 4. november 2021.  I perioden mottok 
kommunen 22 uttalelser til planen, hvorav 2 med innsigelser (SFOV og VFK,) og det ble 
holdt medvirkningsmøter i Våk, Kirkebygden og Svinndal. Høringsuttalelsene er 
oppsummert i kort og kommentert i vedlegg 25, mens oppfølging av innsigelsene omtales 
senere i dette dokumentet. 
Medvirkningsmøtet i Svinndal var godt besøkt og det ble der uttrykt stor bekymring for det 
som kunne oppfattes som at kommunen vil stoppe utviklingen i Svinndal. 
Kommunedirektøren understreker at det ikke er et mål å stoppe utviklingen, men at 
utbygging, av nødvendighetshensyn må avventes. Dette begrunnes i all hovedsak med 
manglende kapasitet på renseanlegget i bygda. Kommunedirektøren viser videre til at løsning 
for rensekapasiteten p.t. er under utredning og at denne utredningen forventes ferdigstilt før 
sommeren. 

Høringsuttalelser fra myndigheter omfatter i all hovedsak forslag til tillegg i- og presisering 
av bestemmelser. Hvordan kommunedirektøren foreslår å imøtekomme disse, vises i vedlegg 
25. Uttalelsen fra Viken fylkeskommune er omfattende mht feil angitte hensynssoner i 
plankart og bestemmelser, noe som skyldes at det feilaktig ble lagt inn en kartbase med 
hensynssoner fra planprosessen i 2019. Uttalelsen ble gjennomgått i møte med 
fylkeskommunen den 8. desember 2021 og plankart og bestemmelser blir nå i tråd med 
kulturminnebasen Askeladden. 

Med unntak av uttalelser fra myndigheter, bærer høringsuttalelsene i stor grad preg av å rette 
seg mot rekkefølgekrav og prioriteringer i planen. Kommunedirektøren ser at de grepene som 



tas med å prioritere Kirkebygden, kan oppfattes som en aktiv nedprioritering av Våk og 
Svinndal. Kommunedirektøren understreker at prioriteringene gjøres for bedre å styre 
utviklingen, både med tanke på tid og økonomi. Det vises i den forbindelse til pågående 
utredninger og planarbeid utenfor Kirkebygden. 

Rekkefølgekrav 

Vedrørende Rød 2: 
Rekkefølgekrav i pkt 1.8 sier at: «Bygging av ny boligbebyggelse i Våk skolekrets kan ikke 
skje før det er tilstrekkelig barnehagekapasitet i området.» I saksframlegg for offentlig 
ettersyn ble det likevel vedtatt en åpning for bygging av 15- 20 boenheter pr år pluss 
tilføyelse i bestemmelsene: «Skolekapasitet på Våk skole skal vurderes fortløpende og det 
kan innføres begrensninger i utbyggingen dersom dette anses nødvendig.» 
Kommunedirektøren anser med dette at utbygging av 20 enheter pr år, med de begrensninger 
som ligger i bestemmelsene vedrørende kapasitet på barnehage og skole, er en god 
imøtekommelse både av kommunens og utbyggernes behov. Endelig avklaring av 
utbyggingstakt for planområdet vil fastsettes i utbyggingsavtale tilknyttet reguleringsplanen, 
slik varslet i oppstartsmøte. 
 
Vedrørende Svinndal: 
Slik medvirkningsmøtet i Svinndal samt flere av høringsuttalelsene viser (også kommentert 
under «høring og medvirkningsmøter»), uttrykkes det bekymring over rekkefølgekravene i 
bestemmelsene som angår videre boligbygging i Svinndal. Kommunedirektøren viser til 
kommentarer i vedlegg 25, samt vedtak i KST sak 14/21 som i pkt 5 sier: «Administrasjonen 
skal utarbeide en oversikt over kommende investeringer sett i sammenheng med kommende 
befolkningsvekst, ref. pkt. 1.» 
Det pågår flere utredninger vedrørende teknisk infrastruktur i kommunen. Basert på disse 
utredningene vil kommunedirektøren fremme forslag til løsning for politisk behandling etter 
hvert som de foreligger. Det er vesentlig at det sees helhetlig på kommende investeringer i 
alle av kommunens nærområder for å finne en hensiktsmessig investeringsrekkefølge. 
Kommunedirektøren anser rekkefølgekravene i kommuneplanen som en god premissgiver 
for hvordan kommende investeringer bør prioriteres. 

Formelle trekkinger av innsigelser 
Vedleggene 3 og 4 er SFOV og VFKs høringsuttalelser med innsigelser til kommuneplanen. 
I vedlegg 26 og 28 er kommunens oversendelsesbrev med anmodning om trekking av 
innsigelsene og i vedleggene 27 og 29 er tilbakemeldingene der innsigelsene formelt trekkes. 
 
Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken: 

1. Mangelfull ivaretakelse av forhold som har vesentlig betydning for 
samfunnssikkerhet. 

2. Planen sikrer ikke maksimalt 10 % spredt boligutbygging. 

3. Mangelfull utredning og vurderinger i forbindelse med at planen åpner for bygging av 
tretopphytter innenfor LNF-formål. 



4. Bestemmelse knyttet til byggeforbud langs vassdrag; Planen må som minimum 
innskjerpe bestemmelsene til det som ligger i gjeldende kommuneplan. 

I kommunens oversendelse av 15.03.22 vises det til hvordan innsigelsene søkes løst. ROS- 
analysen er oppdatert (vedlegg 32) og konsekvensutredning av hele planen i 
planbeskrivelsens kapittel 10 er koblet sammen med den oppdaterte ROS- analysen. 
Kommunedirektøren understreker at vedlagte planbeskrivelse er høringsversjonen og det 
vises til vedleggene 26 og 27 for hvordan sammenkoblingen er løst. Rammene for spredt 
utbygging skal holdes innenfor 10 %, i tråd med fylkesplanen og bestemmelser vedrørende 
bygging av tretopphytter er tatt ut. Videre er bestemmelsene vedrørende byggeforbud langs 
vassdrag innskjerpet. 

Statsforvalterens trekking av innsigelsene framkommer av vedlegg 27. Selv om innsigelsene 
trekkes, er det fortsatt forhold som Statsforvalteren ikke er fornøyd med, herunder 
arealendringen for Sønsterødveien. Siden Sønsterødveien stedvis er innenfor faresone for 
flom og er eneste adkomstvei, mener statsforvalteren at: «Denne veien ligger innenfor 
faresone flom (H320) og anses derfor som en del av eiendommen når det er snakk om flom.» 
Det bes om at bestemmelsene i pkt 3.1.2 presiseres. Kommunedirektøren ser at store deler av 
bebyggelsen langs Sønsterødveien vil bli berørt ved en større flom, men anser ikke dette som 
en trussel mot liv, helse eller bygninger. 

Statsforvalteren er videre ikke fornøyd med bestemmelsene gjeldende 10 % begrensningen 
for spredt boligbygging. De skriver at: «Vi antar at totalen blir mer enn 10 % da 
begrensningen er knyttet opp til spredt boligutbygging innenfor LNF-formålet.» Slik 
oversendelsen i vedlegg 26 sier, så gjelder bestemmelsen ikke bare innenfor LNF- formålet. 
Kommunedirektøren anser at bestemmelsen sikrer det statsforvalteren ber om. 

Fra Viken fylkeskommune: 

Fylkeskommunen hadde tre innsigelser til kommuneplanen: 

1. Planbestemmelsene mangler ramme for spredt boligbygging på 10% i tråd med 
Fylkesplan for Østfold. 

2. Kartavgrensingene for båndleggingssonene H730 er ikke i tråd med den nasjonale 
kulturminnedatabasen Askeladden. Det mangler også en tilhørende bestemmelse. 

3. Bestemmelsens pkt 1.11 må ha krav om trafikkanalyse på fylkesvei som legges til 
grunn for videre regulering. 

I kommunens oversendelse av 10.03.22 vises det til hvordan innsigelsene søkes løst. Det 
presiseres at rammene for spredt utbygging skal holdes innenfor 10 %, i tråd med 
fylkesplanen, at båndleggingssone har fått bestemmelser og ellers at plankart og 
bestemmelser er rettet i tråd med kulturminnebasen Askeladden, samt at det stilles krav om 
trafikkanalyse i bestemmelsenes pkt 1.11. 

Folkehelse: 
Sentralt i arbeidet som omfatter hovedgrepet «sentrum og avgrensing» ligger vurderinger 
som berører folkehelse. Å bygge et sentrumsområde med varierte boliger og korte avstander 
til besøksnæring og tjenesteyting, er grep som kan bidra til god helse. Helsedirektoratet sier 



at «Et godt bomiljø er kjennetegnet av både fravær av støy og forurensning og tilgang til 
gode møteplasser og rekreasjonsområder.» Videre sier de at det er viktig med tilgang til 
natur- og rekreasjonsområder og friluftsliv, samt anlegg for fysisk aktivitet og idrett. i 
Kommunedirektøren anser kommuneplanen til å imøtekomme forutsetningene i 
Helsedirektoratets anbefalinger. 
 
Klima, miljø og energi: 
Kommuneplanen vil via sine grep angående bestemmelsenes strengere miljøkrav, gjøre 
kommunen bedre rustet til å møte klimaendringer. Planen tar et sterkere grep om 
arealutviklingen som ivaretar miljø, klima, jord- og naturvern, da planen i sterkere grad styrer 
boligveksten mot de tre tettstedene. Dette kan bidra til å redusere transportbehovet og 
dermed også begrense klimagassutslipp fra personbiltransport.   
 
FN 17: 
Kommunedirektøren anser kommuneplanen til å svare ut flere av FNs 17 bærekraftsmål, 
særlig målsettingene i 11- Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 3- God helse og livskvalitet 
og 6- Rent vann og gode sanitærforhold.  
 
Oppsummering: 
Arbeidet med denne kommuneplanen har i all hovedsak bidradd til en gjennomgang av 
kommunens utviklingsretning. Våler kommune er i en særstilling som «utkantkommune» 
som bærer preg av stor tilflytting og befolkningsvekst. Planen gir nå tydelige signaler på 
hvor, når og i hvilken rekkefølge videre utbygging kan skje, til glede for noen og mindre 
glede for andre. 
 
Oppdatering og tydeliggjøring av plankart og bestemmelser vil lette forutsigbarhet for 
innbyggere og utbyggere og forenkle saksbehandling for ansatte. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren konkluderer i samsvar med forslag til vedtak. 
 
Ved kommunestyrets vedtak vil plandokumentene oppdateres i tråd med dette og deretter 
sendes høringsinstanser og kunngjøres. 
 
Vedlegg 

1. Plankart  
2. Planbeskrivelse med bestemmelser (høringsversjon) 
3. Høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 
4. Høringsuttalelse fra Viken fylkeskommune 
5. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 
6. Høringsuttalelse fra NVE 
7. Høringsuttalelse fra DSB 
8. Høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning 
9. Høringsuttalelse og innspill fra Elvia 
10. Høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv 

 
i Helsefremmende miljø og lokalsamfunnsutvikling - Helsedirektoratet 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/sektorrapport-om-folkehelse/trygge-og-helsefremmende-miljoer/helsefremmende-miljo-og-lokalsamfunnsutvikling


11. Høringsuttalelse fra Råde graveservice og Therese Kiserud 
12. Høringsuttalelse fra Thorsnes utvikling 
13. Høringsuttalelse fra Røedlia utvikling 
14. Høringsuttalelse fra Augerød utvikling 
15. Høringsuttalelse og konkretisering fra Sindre Ratvik 
16. Høringsuttalelse fra Ulla Listerud med 33 underskrifter 
17. Høringsuttalelse fra Karl- Andreas og Charlotte Brundtland 
18. Høringsuttalelse fra Torry A. Nygaard 
19. Høringsuttalelse fra Richard Pettersen 
20. Høringsuttalelse fra Harald Nordli med 3 underskrifter 
21. Høringsuttalelse fra Inger- Johanne Sælid Grimsrud og Elisabeth Sælid Kjærnsrød 
22. Høringsuttalelse fra Gisle Andre Unum 
23. Høringsuttalelse fra Runar Holter Belgen på vegne av beboere i Trollstien 2, 4, 5 og 7 

og Folkestadhøgda 38 og 42 
24. Høringsuttalelse fra Bjørn Ramsli 
25. Tabell- kort oppsummering av høringsuttalelser med kommunedirektørens 

kommentarer 
26. Anmodning til Statsforvalteren om trekking av innsigelse  
27. Statsforvalterens trekking av innsigelse 
28. Anmodning til Fylkeskommunen om trekking av innsigelse 
29. Fylkeskommunens trekking av innsigelse 
30. Samlet saksframstilling ved offentlig ettersyn, sak PS 43/21 
31. Endringslogg, plankart 
32. Oppdatert ROS- analyse 
33. Notat Bolig og befolkning 

 
 


