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Oppfølging av innsigelser - kommuneplanens arealdel Våler
kommune

Fylkesrådens forslag til vedtak
Våler kommune har imøtekommet innsigelsene som fylkeskommunen fremmet til
kommuneplanens arealdel i sak PS 239/21 i fylkesrådet 28.10.2021. Viken fylkeskommune
anser innsigelsene som løst under forutsetning av at kommuneplanens arealdel vedtas med
endringer som foreslått av Våler kommune.

08.04.2022
Annette Lindahl Raakil
fylkesråd for plan, klima og miljø

Bakgrunn for saken
Fylkesrådet vedtok i sak PS 239/21 den 28.10.2021 tre innsigelser til kommuneplanens
arealdel for Våler kommune:

1.Kommunen må videreføre bestemmelsen fra gjeldende kommuneplan om ramme for spredt
boligbygging på 10% i tråd med Fylkesplan for Østfold. Fylkesrådet fremmer innsigelse til at
denne bestemmelsen ikke er tatt med i planforslaget.

2.Viken fylkeskommune mener at kartavgrensningene for båndleggingssone H730 for
automatisk fredete kulturminner er feil angitt og planen omtaler ikke bestemmelser for denne
sonen. Fylkesrådet fremmer innsigelse til planforslaget inntil kartavgrensingene for
båndleggingssonene H730 er rettet opp i tråd med kartavgrensingene i den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden, og har fått en tilhørende bestemmelse.
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3.Viken fylkeskommune mener at trafikk må utredes for alt offentlig veinett som påvirkes av
utbygging. Fylkesrådet fremmer innsigelse til manglende krav til slik utredning i
bestemmelsens pkt 1.11. Krav om trafikkanalyse på fylkesvei må inkluderes i denne
bestemmelsen og legges til grunn for videre regulering.

Våler kommune har nå oversendt forslag til løsning, og ber fylkeskommunen trekke
innsigelsene.

Fakta
Våler kommune har foreslått å løse innsigelsene slik:

Bestemmelsen fra gjeldende kommuneplan om ramme for spredt boligbygging
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.»

Kartavgrensning og bestemmelser for båndleggingssone H730 for automatisk fredete
kulturminner
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.

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.»

Trafikkanalyse fylkesvei
Bestemmelsenes pkt 1.11 har fått følgende tilleggspunkt:
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«Ved regulering skal det som grunnlag for reguleringsbestemmelser utarbeides:
-Trafikkanalyse på fylkesvei for alt offentlig veinett som påvirkes av utbygging.»

Problemstillinger, alternative løsninger og konsekvenser
Fylkesrådets innsigelser har vært fulgt opp med administrative møter for å finne mulige
løsninger. Dersom kommunens forslag aksepteres av Fylkesrådet, anser vi innsigelsene som
løst.

Vurdering
Spredt boligbygging

Kommunen har foreslått å ta inn bestemmelsen som ligger i gjeldende plan som begrenser
spredt boligbygging til 10% av den totale boligutbyggingen. Det er positivt. Bestemmelsen er
foreslått som bestemmelse kun til LN F-områder. Bestemmelsen fanger da ikke opp spredt
boligbygging som foregår i byggeområder i kommunen utenom områdesenteret og
lokalsamfunn. Dermed kan antall boliger som det legges til rette for spredt øke noe mer enn
rammen i fylkesplanen for Østfold tillater. Vår vurdering er at kommunen har gjort det Viken
fylkeskommune konkret bad om gjennom innsigelsen. Vi anser derfor innsigelsen som
imøtekommet. Vi spiller inn til kommunen, som faglig råd, at de kan vurdere å gjøre
endringer, slik at den totale spredte boligbyggingen i kommunen ikke overstiger 10% av den
totale boligbyggingen.

Totalt sett er vår vurdering at Våler kommune har fulgt opp fylkeskommunens innsigelser og
foreslår endringer som bidrar til at innsigelsene anses som løst. Forutsatt at foreslåtte
endringer tas inn i planmaterialet, kan kommunen for vår del egengodkjenne planen.

Når det gjelder foreslåtte tillegg for å imøtekomme krav om trafikkanalyse på fylkesvei gir vi
et faglig råd om en omformulering. «På fylkesvei» bør tas ut, slik at det blir pålagt med
trafikkanalyse for alt offentlig veinett som påvirkes av utbygging, og ikke bare det som
påvirker fylkesvei.

Konsekvenser
Dersom fylkesrådet kan akseptere kommunens forslag vil innsigelsene være løst. Kommunen
kan vedta planen med endringene.

Vurdering av bærekraft
Det er ikke gjort egen bærekraftsvurderinger i denne saken. Vurdering av planforslaget opp
mot FN 17 ble gjennomført i den opprinnelige saken, hvor det ble fremmet innsigelser.

Kommunens foreslåtte endringer bidrar i større grad til mål om redusert biltransport, god
tettstedsutvikling og ivaretagelse av kulturminner/-miljøer.

Vedtakskompetanse
Beslutningen treffes med hjemmel i reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i
Viken og tildeling av innstillingsrett, punkt 3.5.2, f.
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