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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2021-2033 - 
ANMODNING OM TREKKING AV INNSIGELSE 
 
Vi viser til Viken fylkeskommunes innsigelser til kommuneplanens arealdel, oversendt 02.11.2021, 
samt møte på Teams 08.12.2021 der disse ble drøftet. 
Nedenfor gir vi en redegjørelse for hvordan innsigelsene søkes løst og vi anmoder om at innsigelsene 
trekkes.  
 
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. 

 
Innsigelsene er løst slik: 
 

1. Bestemmelsenes pkt 2.4.2 har fått følgende tillegg: 
 
«Antall nye spredte boliger tillates med inntil 10 % av gjennomsnittlig antall nye boliger 
bygget i foregående fireårsperiode. Boligene skal lokaliseres i tilknytning til eksisterende 
grendebebyggelse. Tidligere fradelte tomter i LNF inngår også i denne beregningen.» 
 

2. Kartet er rettet opp i tråd med kulturminnedatabasen Askeladden og bestemmelsenes pkt 3.3.1, 
båndleggingssone etter kulturminneloven, har fått følgende bestemmelser: 
 
«Innenfor båndleggingssonen tillates ikke bygge- og anleggstiltak uten at det foreligger 
tillatelse fra regional forvaltningsmyndighet etter kulturminneloven.» 
 
Våler kirke og gravplass, H730_1  
«Våler middelalderkirke og -gravplass er automatisk fredet. Det er ikke tillatt å iverksette tiltak 
som kan virke inn på den automatisk fredete kirken og gravplassen med mindre det foreligger 
dispensasjon fra kulturminneloven.  
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Alle tiltak innenfor kirkestedet skal vurderes av kulturmiljøforvaltningen opp mot 
bestemmelsene i kulturminneloven. Ved all planlegging av tiltak i kirkens omgivelser skal det 
tas hensyn til kirkens plassering og virkning i landskapet.  
 
Innenfor den automatisk fredete kirkegården er gravlegging kun tillatt i gravfelt som har vært i 
kontinuerlig bruk etter 1945. Gravfelt som ikke har vært i bruk etter 1945 skal ikke benyttes til 
gravlegging.» 
 
Svinndal kirkegård, H730_2  
«Innenfor den automatisk fredete kirkegården er gravlegging kun tillatt i gravfelt som har vært 
i kontinuerlig bruk etter 1945. Gravfelt som ikke har vært i bruk etter 1945 skal ikke benyttes 
til gravlegging.» 

 
3. Bestemmelsenes pkt 1.11 har fått følgende tilleggspunkt: 
 

[«Ved regulering skal det som grunnlag for reguleringsbestemmelser utarbeides:] 
Trafikkanalyse på fylkesvei for alt offentlig veinett som påvirkes av utbygging.» 

 
 
Med dette anmoder vi om at fylkeskommunen trekker sine innsigelser til kommuneplanen og håper på 
rask tilbakemelding, slik at vi får fremmet planen for 2. gangs- og sluttbehandling. 
 
 
 
 

   
Med hilsen 
 
 
 
Anne-Grete Øyehaug 
Plansjef 
 
 
 
  
 
 
Brevet er elektronisk godkjent. 


