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Våler – Innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel 2021 - 2033 

Vi viser til deres oversendelse datert 10. september 2021 med høring av forslag til 
kommuneplanens arealdel 2021-2033. Viser også til ettersendt ROS-analyse 3. november og 
aksept for utsatt høringsfrist til 19. november. 
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken fremmer innsigelse til planforslaget på bakgrunn av 
mangelfull ivaretakelse av forhold som har vesentlig betydning for samfunnssikkerheten. 
Vi fremmer innsigelse til at planen ikke sikrer maksimalt 10 % spredt boligutbygging, jf. 
fylkesplanens føring 1.13.  
 
Videre har vi innsigelse til mangelfull utredning og vurderinger i forbindelse med at planen 
åpner for bygging av tretopphytter innenfor LNF-formål, og vi har innsigelse til 
bestemmelse knyttet til byggeforbud langs vassdrag. 
 
Vi viser ellers til merknader og faglige råd i vår vurdering nedenfor og ber kommunen om å 
kvalitetssikre plankart og bestemmelser før videre behandling av planforslaget.  
 
Bakgrunn 
Det fremgår av oversendelsen at rullering av arealdelen gjennomføres på prioriterte temaer, som 
områder for bolig, friluftsliv og sentrumsutvikling. Det skal være en satsing på utbygging av 
Kirkebygden som kommunens sentrum. Grunnet dette inneholder planen en prioritering av 
områder for utbygging der det er satt inn rekkefølgekrav som må oppfylles før videre utbygging i 
Våk og Svinndal. Sentralt i arbeidet har også vært å få en oversikt over sosial og teknisk 
infrastruktur.   
 
Våler kommune varslet oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel 18. november 2018. 
Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 11. januar 2019. Vi fremmet innsigelse til forrige 
forslag av kommuneplanens arealdel 2019-2030, jf. vår uttalelse 2. september 2019.  
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 



Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering 
Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge 
arealbruken er innenfor rammene av nasjonal og regional politikk. Kommunen har også ansvaret 
for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.  
 
Utbyggingsreserve 
Det fremgår av planbeskrivelsen at kommunen har en stor boligreserve i regulerte områder, 
pågående planarbeid og i de definerte utbyggingsområdene i tettstedene. Boligreserven er større 
enn hva kommunens vekstscenario tilsier, samt SSBs hovedalternativ, for denne planperioden og 
frem til 2040. Det er positivt at kommunen ikke har lagt inn noen nye større områder til 
boligutbygging. Utbyggingen har primært vært sentrert til Våk og Kirkebygden, og vi mener 
utviklingen fortsatt må konsentreres til disse områdene i kommunen, med hovedfokus på 
Kirkebygden. Dette samsvarer med utbyggingsalternativ 2. Vi vil på bakgrunn av dette be 
kommunen gjøre en vurdering av om noen reguleringsplaner eller avsatte byggeområder for 
bolig bør tas ut, av hensyn til føringene om en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
og kommunens kapasitetsutfordringer rundt sosial og teknisk infrastruktur.  
 
Videre utvikling av Kirkebygden 
Kirkebygden skal videreutvikles og det foreslås at næringsområder sør for Kirkeveien skal inngå i 
et nytt sentrumsområde med ulike funksjoner, området foreslås nå avsatt til bebyggelse og 
anlegg. Det er lagt inn en hensynssone for omforming der kommunen skal i gang med 
områderegulering for Kirkebygden. Det er positivt at kommunen vil satse videre på Kirkebygden 
som kommunens sentrum, men vi er litt usikre på behovet for dette innenfor denne 
planperioden med allerede ferdig regulerte og igangsette reguleringsplaner for tettstedet.  
 
Spredt boligbygging 
Vi vil minne kommunen om at den spredte boligutbyggingen i Våler ikke skal være på mer enn 10 
% i henhold til en av fylkesplanens retningslinjer under punkt 1.13 Spredt utbygging. Vi fremmer 
innsigelse til planforslaget siden dette ikke er ivaretatt. Dette er forankret i gjeldende 
kommuneplan. I forslag til bestemmelser åpnes det opp for 20 eneboliger innenfor LNF-spredt. I 
planen er boligområder utenfor tettstedene markert med P (perifere) åpnet for eneboliger uten 
sekundærleilighet. Vi antar at denne utbyggingen ikke vil overstige 10 %, men vi mener at dette 
må sikres juridisk i planen. 
 
Tretopphytter 
Det er i planbestemmelse 2.3.2 foreslått å tillate tretopphytter i LNF-områdene. Dette må anses 
som spredt utbygging av fritidsboliger tillatt gjennom kun planbestemmelser. Vi kan ikke se at 
det ligger innenfor LNF-formålet som stedbunden næring å tillate dette, jf. også veilederen 
Garden som ressurs.  
 
Vi kan heller ikke se at det er gjort noen vurderinger eller konsekvensutredning av dette tema, 
deriblant vurdert lokalisering og omfang. Vi mener dette er en vesentlig mangel i planen, og at 
det er vanskelig å vurdere konsekvensene når verken omfang eller lokalisering er avklart. Dette 
må foreligge før man kan gjøre avveininger for hva det kan åpnes opp for i planen. Vi fremmer 
derfor innsigelse til dette forholdet.  
 



For nærmere veiledning om krav til angivelse av lokalisering og omfang viser vi til veilederen 
Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur- frilufts- og 
reindriftsområder.    
 
Samfunnssikkerhet 
Vi fremmer innsigelse med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4, på bakgrunn av mangelfull 
ivaretakelse av forhold som har vesentlig betydning for samfunnssikkerheten. Kommuneplanens 
arealdel ivaretar ikke kommunes plikt etter plan- og bygningsloven § 4-3 om samfunnssikkerhet 
og risiko- og sårbarhetsanalyse. Vi fremmer også sterke anbefalinger knyttet til arbeidet med 
konsekvensanalysen etter plan- og bygningsloven § 4-2 om planbeskrivelse og 
konsekvensutredning, herunder manglende utredning av tema knyttet til samfunnssikkerhet.   
 
ROS-analysen 
ROS-analysen til kommuneplanens arealdel har beskrevet farer identifisert i kommunens 
overordnet helhetlig ROS-analyse. Vi syns det er positivt at kommunen benytter dette som 
grunnlag i ROS-analysen. Vi mener likevel at ROS-analysen har mangelfulle vurderinger for hver 
enkelt innspillsområde og derfor må oppdateres. Funn fra ROS-analysen bør legges til grunn i 
konsekvensutredningen. 
  
Etter plan- og bygningsloven § 4-3 skal planmyndighet ved utarbeidelse av planer for utbygging 
påse at risiko- og sårbarhetsanalyse utføres. ROS-analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er eget til utbyggingsformålet. ROS-analysen 
til kommuneplanens arealdel oppfyller ikke dette kravet. ROS-analysen ivaretar ikke 
samfunnssikkerhet på en tilstrekkelig måte. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) stiller i sin veileder samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging kvalitetskrav til ROS-
analysen. Flere av disse kravene er ikke oppfylt. Vi anser at det blant annet foreligger følgende 
mangler ved ROS-analysen:   
 
 ROS-analysen beskriver farer identifisert i den helhetlig overordnet ROS-analysen, i tillegg 

til noen andre farer som kan være aktuelle. Det gjennomføres en vurdering av hvorvidt 
temaene fra helhetlig ROS-analyse er aktuelle, men det mangler en vurdering av 
drikkevannskilder, radon, elektromagnetisk stråling, fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy og tilgang på slokkevann som er beskrevet som relevant for 
arealplaner på side 6.  

 Det er for innspill nr. 3 Nordre Paulshus krysset av for at tilsiktet handling er relevant, 
uten at det er videre beskrevet.  

 Det er gjennomført en risikovurdering av innspillsområdet og ikke for de ulike uønskede 
hendelsene. Det er heller ikke beskrevet hvilken sannsynlighet- eller konsekvensklasse 
som er benyttet, kun hvorvidt risikoen er lav, moderat eller høy. Det er heller ikke 
beskrevet konsekvenskategori. 

 Ved hendelsen flom er det beskrevet at det må gjennomføres beredskapsplan og 
evakueringsplan. Det er i kommuneplanens arealdel lagt inn en hensynssone hvor det er 
potensiell flomfare. Dette tiltaket bør beskrives under «tiltak».  

 Dersom tilkomstvei til innspillsområdet vil kunne bli påvirket av flom, vil dette også kunne 
medføre utfordringer for fremkommelighet for utrykningskjøretøy til området. Dette er 
beskrevet på listen over mulige aktuelle farer, men ikke vurdert. 

 
Konsekvensutredningen  
Konsekvensutredningen skal etter § 4-2 i plan- og bygningsloven beskrive planens virkning på 
miljø og samfunn. Konsekvensutredningen må i tilstrekkelig grad beskrive risikoen og 
sårbarheten av tiltakene, herunder om tiltaket vil få vesentlig virkning på miljø og samfunn. 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/


Konsekvensutredningen til kommuneplanens arealdel oppfyller kravet, men vi har kommentarer 
og anbefalinger som vi forventer at kommunen tar til etterretning. Vi anser at det blant annet 
foreligger følgende forbedringspunkter ved konsekvensutredningen: 
 
 Det er ikke gjennomført vurderinger knyttet til virkninger som følge av klimaendringer 

ved vurderingene av flom i konsekvensutredningen.  
 Resultatene fra ROS-analysen bør legges til grunn for utarbeidelse av 

konsekvensutredningen ved tema «ulykkesrisiko og beredskap».  
 
Anbefalinger 
Det er viktig å kartlegge og avklare hensynet til samfunnssikkerhet tidlig i planprosessen da dette 
skal være førende for kommunens arbeid med kommuneplanens arealdel. Vi anbefaler også at 
Våler kommune tar en gjennomgang og revidering av eksisterende arealer i kommuneplanens 
arealdel basert på temaet samfunnssikkerhet. Ny og revidert grunnlagsinformasjon som kart, 
aktsomhetsområder/faresoner og utbygging kan medføre endringer i risikobilde.  
 
For å hjelpe kommunen i arbeidet med samfunnssikkerhet, tilbyr vi et dialogmøte. Dette må 
kommunen selv ta initiativ til innen rimelig tid. I dette arbeidet anbefaler vi også at kommunen 
studerer de krav til innhold som følger av lov med tilhørende forskrifter. Følgende veiledere kan 
brukes:  
 

- Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017). 
- Sikkerhet rundt storulykkevirksomheter (DSB, 2019). 
- Klimahjelperen (DSB, 2015). 
- Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet ((KMD), 2020). 
- Konsekvensutredninger, kommuneplanens arealdel (KMD og Miljøverndepartementet, 

2012). 
- I tillegg til temakart fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), lokale utredninger 

og andre kilder som er relevante for arbeidet. 
 
Vannmiljø 
Kommuneplanens arealdel skal ivareta naturmiljøet i og langs vassdragene, sikre 
friluftsinteresser og hindre arealbruk og tiltak som fører til at miljømålene for vannkvalitet ikke 
nås eller at miljøtilstanden i vannforekomstene blir forringet.  
 
Miljøtilstand og vannforskriften 
I vannforskriften § 4 står det at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og 
god kjemisk tilstand. Vannforskriften er fulgt opp gjennom regionale vannforvaltningsplaner som 
fastsetter konkrete miljømål. Ifølge vannforskriften § 29 skal regionale vannforvaltningsplaner 
legges til grunn for kommunenes planlegging og virksomhet. Det betyr at kommunen i sin 
arealplanlegging skal ta nødvendige hensyn til vannmiljøet og de miljømålene som er fastsatt. 
 
Nesten ingen av vannforekomstene i Våler kommune, oppnår i dag miljømålet. Det er flere ulike 
påvirkninger på vannforekomstene, og kommunen har ansvar for å følge opp blant annet 
innenfor arealforvaltning, landbruk og avløpssektoren. Arealdelen skal hindre arealbruk og tiltak 
som forringer miljøtilstanden eller gjør det vanskeligere å nå miljømålene. Vi viser til regjeringens 
nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av regionale vannforvaltningsplaner, brev av 19. 
mars 2019, der det står at kommunens arealplanlegging er svært viktig for å nå målet om god 
tilstand i norsk vann. Vi viser også til regjeringens Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf


med et aktivt friluftsliv. Selv om Våler kommune ikke har arealer langs fjorden, vil tiltak for å 
bedre vannkvaliteten i kommunen også bidra til at tilførslene til Oslofjorden blir redusert. 
 
Vi ber om at kommunen før sluttbehandlingen synliggjør hvordan arealdelen følger opp 
regionale vannforvaltningsplaner og hvilke virkninger planen antas å kunne ha på 
miljøtilstanden.  
 
Det skal som hovedregel ikke gis tillatelse til ny aktivitet eller nye inngrep som fører til en varig 
forringelse av tilstanden i vannforekomster eller gjør det vanskeligere å oppnå miljømålene. 
Dersom planlagt arealbruk vil kunne påvirke miljømål, må det gjøres en vurdering av om 
vannforskriftens § 12 kommer til anvendelse. Det fremkommer av Klima- og miljødepartementets 
Nye presiseringer om bruk av vannforskriftens § 12 (vannportalen.no) at det skal vurderes 
konkret om § 12 kommer til anvendelse ved utarbeidelse og behandling av kommuneplan. For 
planer eller tiltak som skal konsekvensutredes, skal vurdering etter vannforskriften § 12 
samordnes med arbeidet med konsekvensutredning.  
 
For å sikre at hensynet til miljøtilstanden i vannforekomstene blir vurdert og vektlagt, ber vi om at 
det utarbeides en planbestemmelse om at videre plan- og byggesaksarbeid må redegjøre 
nærmere for hvordan nye tiltak og inngrep kan påvirke miljøtilstanden til en vannforekomst, og 
at dette må veies opp mot miljømålet til vannforekomsten. 
 
Byggeforbud langs vassdrag 
Ved lokalisering og utforming av ny virksomhet må det tas spesielt hensyn til vann og arealer 
langs vassdrag og sjø. Vannmiljø, naturmangfold og rekreasjonsverdier skal ikke påvirkes 
negativt. Det må derfor innarbeides tilstrekkelige bestemmelser om byggeforbud langs vassdrag. 
I denne forbindelse må også rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag legges til grunn. 
Mossevassdraget er et vernet vassdrag. Her skal det legges særlig vekt på å unngå inngrep som 
reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminne og kulturmiljø. 
 
Forslaget til byggegrenser mot vassdrag fastsetter forbud mot fradeling eller bortfeste til bolig-, 
nærings- eller fritidsformål i 100-metersbeltet langs flere konkret navngitte vassdrag og samtlige 
vann/tjern, jf. § 1.9.1. I områder avsatt til fritidsbebyggelse tillates ikke oppføring av nye 
fritidsboliger i 100-metersonen, jf. § 2.1.3. Vi mener dette ikke er tilstrekkelig, og fremmer derfor 
innsigelse. Planen må som et minimum innskjerpe bestemmelsene til det som ligger i gjeldende 
kommuneplan.  
 
Vi ber om at byggeforbudet langs vassdrag gjennomgås og fastsettes for ulike bygge- og 
anleggstiltak. Der det ligger til rette for det, børe vassdragsnære arealer avsettes som en del av 
grøntstrukturen på arealplankartet. Dette vil bidra til å sikre viktige interesser knyttet til vann og 
vassdrag.  
 
Kantvegetasjon 
Vi viser til vår uttalelse ved 1. gangs høring av planforslaget og vil fortsatt be kommunen fastsette 
minimumsbredde på kantvegetasjon langs vassdrag. Tap av kantvegetasjon er en utfordring som 
fører til økt avrenning av næringssalter, økt fare for elveerosjon, degradert habitatkvalitet for 
vannlevende organismer og reduksjon i biologisk mangfold langs vassdragene. Langs vassdrag 
med årssikker vannføring skal det opprettholdes kantvegetasjon, jf. vannressursloven § 11, og 
ved eventuell fjerning av vegetasjon i kantsoner skal vi vurdere om det kreves en tillatelse. Vi 
viser også til veileder fra NVE. Vi er myndighet og kan gi dispensasjon fra bestemmelsen. 
Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden presiserer viktigheten av gode, flersjiktede kantsoner. Vi viser 
til at vannressursloven § 11 og plan- og bygningsloven § 11-11 nr. 5 gir kommunen mulighet til å 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.vannportalen.no/aktuelt/2021/nye-presiseringer-om-bruk-av-vannforskriftens--12/&data=04%7C01%7Cfmbulok@statsforvalteren.no%7C5d7912ca1720416e4da408d9484c9279%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637620316000300953%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=lw5X/+axFZIHDwuztnTEAJCXElNlOQU5fnd75SehlS0=&reserved=0
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf


fastsette bestemmelser for å sikre eller opprettholde kantvegetasjon langs vassdragene utover 
minimumskravene i vannressursloven, blant annet ved å fastsette minimumsbredde på 
kantvegetasjon. 
 
Naturmangfold knyttet til vann 
Flere innsjøer i Våler kommune er i Naturbase registrert som rike kulturlandskapssjøer med 
verdifullt naturmangfold knyttet til vann, både fugl, insekter og fisk. Videre er det leveområder for 
flere arter amfibier. Kommuneplanens arealdel må sikre viktige leveområder for naturmangfold 
knyttet til vann med tilliggende arealer mot uheldige inngrep, og plan- og bygningslovens 
virkemidler som arealformål og hensynssoner må brukes aktivt i den forbindelse. Vi anbefaler 
kommunen å gi områder med spesielt verdifullt naturmangfold en særskilt markering på 
arealplankartet etter plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 6 og/eller med hensynssone bevaring av 
naturmiljø. For flere av innsjøene bør kommunen vurdere å bruke arealkategorien naturområde i 
vann eller frilufts- og naturområder i vann.  
 
Vi ser positivt på at det står i forslaget til planbestemmelser at det i naturtyper som er registrert 
som viktige i Miljødirektoratets naturbase, ikke tillates tiltak som forringer naturverdiene, jf. § 
1.10.1. Vi antar at dette viser til registreringene gjort etter DN Håndbok 13, og vi lurer på hvorfor 
ikke registreringene etter Miljødirektoratets instruks er inkludert. Skal ikke disse vurderes? Videre 
lurer vi på hvor definisjonene til myr og ravinedaler i bestemmelsen kommer fra. Dette bør 
tydeliggjøres. 
 
Overvann 
Klimaendringer og arealendringer med harde flater fører til utfordringer for vannmiljøet, blant 
annet økte mengder overvann og fremmedvann til avløpsanlegg, økt erosjon, flom, skred og 
behov for forebyggende og avbøtende tiltak. Lokale løsninger med sammenhengende 
grønnstruktur og åpne vannveier i og rundt tettsteder kan dempe effektene av klimaendringer, 
redusere forurensninger og samtidig bidra til naturmangfold og opplevelser.  
 
Vi ser derfor positivt på at planforslaget har en bestemmelse om lokal og åpen 
overvannshåndtering og at det stilles krav om overvannsplan ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner. Vi anbefaler at kommunen også vurderer å utarbeide en bestemmelse om at 
muligheten for gjenåpning og restaurering av lukkede bekkeløp skal vurderes i reguleringsplaner.  
 
Avløp 
Arealplaner for utbygging må ses i sammenheng med behov for avløpsrensing. Utbygginger må 
ikke skje i områder uten tilstrekkelig avløpskapasitet, eller på bekostning av tiltak satt i verk for å 
sikre at kommunen driver i tråd med krav for avløp gitt i eller i medhold av lov.  
 
Avløp er kritisk infrastruktur som skal være på plass når rammetillatelse etter plan- og 
bygningsloven gis. Det er tillatt å planlegge for utbygging av både boliger, fritidsboliger og 
næringsvirksomhet, men der ny bebyggelse krever påkobling til et avløpsanlegg, er det krav om 
at dette anlegget driftes i samsvar med forurensningsregelverket for å kunne gjennomføre 
påkobling. Det er i strid med plan- og bygningsloven § 27-2 å gi rammetillatelse til bebyggelse 
hvor påkobling skjer til et avløpsanlegg som ikke driftes i henhold til krav satt i 
forurensningsregelverket. 
 
Våler kommune tilfører kommunalt avløpsvann til Kambo avløpsrenseanlegg i Moss kommune, 
som driftes av MOVAR IKS. Våler kommune må ha god samhandling og dialog med MOVAR IKS 
for å sikre at økte tilførsler som Våler kommune planlegger for blir tilstrekkelig behandlet ved 
Kambo avløpsrenseanlegg. 



 
Våler kommune har oppgitt til oss at de har tre tettbebyggelser regulert etter 
forurensningsforskriften kapittel 13, Kirkebygden, Våk-Sperrebotn og Svinndal. Vi minner om at 
hvis kommunen planlegger fortetting slik at tettbebyggelser kobles sammen med avløpsnett eller 
avstand mellom hus, jf. forurensingsforskriften § 11-3 bokstav k, så kan dette medføre at 
tettbebyggelsene blir en del av en større tettbebyggelse med utslippsstørrelse som omfattes av 
forurensningsforskriften kapittel 14. Dette har betydning for hvem som er 
forurensningsmyndighet samt rensekrav ved avløpsrenseanlegg. Det er flere mindre 
avløpsrenseanlegg regulert etter forurensningsforskriften kapittel 13 i kommunen, og vi minner 
om at tettbebyggelsens utslippsstørrelse gjelder både for kommunalt eid og privat eid anlegg. Se 
veiledning på våre hjemmesider.  
 
Landbruk 
Regjeringen har bestemt at FNs bærekraftmål skal være hovedsporet for å ta tak i de største 
nasjonale og globale utfordringene. Bærekraftmålene dreier seg blant annet om å utrydde sult, 
oppnå matsikkerhet, utvikle bærekraftige byer og lokalsamfunn og å unngå landforringelse. 
Å hindre nedbygging av dyrka og dyrkbar jord, er viktig for å nå målene. For å oppnå styrket 
matberedskap må jordbrukets produksjonsressurser over hele landet tas vare på. Ett av målene i 
oppdatert nasjonal jordvernstrategi, som ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, er at den årlige 
omdisponering av dyrka jord innen 2025 ikke skal overstige 3 000 dekar. Dette er en 
innstramming på 1 000 dekar (tilsvarende 25 %) per år sammenlignet med det tidligere målet på 
4 000 dekar. Jordvern og landskap er viktige oppgaver og hensyn etter plan- og bygningsloven § 
3-1. Dyrka og dyrkbar jord og kulturlandskap er beskyttet etter jordloven, særlig i §§ 1 og 9. Vi 
viser også til føringer i jordvernbrevene (2021 og 2018) fra ministrene, til gjeldende jordvernmål i 
fylkesplanen for Østfold mot 2050 og til nullvisjonen for omdisponering av dyrka jord i regional 
planstrategi for Viken. 
 
Konsekvensutredningen 
Planforslaget omfatter to nye arealinnspill. Begge disse er konsekvensutredet. I tillegg er det 
utarbeidet en konsekvensutredning av planens samlede virkning. I konsekvensutredningen er 
innspillenes eventuelle konsekvenser for landbruket vurdert under punktet «Landbruk og 
ressurser». Vurderingsgrunnlaget tilknyttet landbruk framstår noe uavklart. Vi vil påpeke at en 
konsekvensutredning for innspill til kommuneplanens arealdel bør omhandle følgende temaer 
som et minimum: 
 

- Tallfesting av arealbeslag, fordelt på markslag. 
- Opplysninger om hvorvidt arealet er dyrkbart, og eventuell egnethet for oppdyrking. 
- Opplysninger om jordkvalitet og egnethet for matproduksjon. 
- En vurdering av konsekvenser for videre landbruksaktivitet på tilgrensende arealer 

(barriereeffekter / arrondering). 
- Opplysninger om skogbonitet og eventuelle konsekvenser for skogbruk.  

 
Vurdering av arealinnspill 
Nedenfor følger våre kommentarer til de enkelte arealinnspillene i planforslaget. 
Gjennomgangen nedenfor bygger på kommunens konsekvensutredning, supplert med 
informasjon om jordsmonn og bonitet hentet fra NIBIOs Kilden.  
 
Innspill 3, LNF-spredt næring, Nordre Paulshus, Gbnr. 52/3 
Området er avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan. Det er i dag lagt til rette for 
klatrepark og paintballbane på arealet, og det er ønske om å utvide denne aktiviteten i fremtiden. 
Arealet har et omfang på 150 dekar, hvorav 8,5 dekar er fulldyrket jord. Jordbruksarealet er av 

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/avlop/tettbebyggelse/


NIBIO klassifisert til å være av svært god jordkvalitet. I konsekvensutredningen er konsekvensene 
for landbruket gitt grønn farge, med begrunnelse at tiltakene ikke er permanente og ikke vil 
forringe ressursene permanent. Planbestemmelsenes punkt 2.3.4 omhandler dette spesifikke 
området, og angir følgende bestemmelse: 
 

Området Nordre Paulshus Aktivitetssenter skal tilrettelegges og videreutvikles for 
utendørsaktiviteter. 
Bygge- og anleggstiltak som bygger opp under aktiviteten tillates. Ny bebyggelse skal ikke 
plasseres på dyrket mark. Salg av kioskvarer tillates. 

 
Vi mener konsekvensene for jordressursene er mangelfullt utredet i konsekvensutredningen. Det 
er ikke på det rene hvilke aktiviteter det åpnes for innenfor området, og hvordan disse vil påvirke 
muligheten for matproduksjon i et langsiktig perspektiv. Det går fram av planforslaget at dagens 
aktivitet er tenkt utvidet og videreutviklet. Konsekvensutredningen bør gjøre rede for hvordan 
dette vil påvirke landbruksaktiviteten innenfor området, blant annet i form av mulige 
interessekonflikter mellom landbruk- og næringsinteresser, og eventuelle langsiktige 
konsekvenser ved at dyrka mark beslaglegges av midlertidige tiltak. Planbestemmelsene angir at 
bebyggelse ikke skal plasseres på dyrka mark, men omtaler ikke parkeringsareal, vei, eller annen 
infrastruktur. Bestemmelsene angir heller ikke krav om tilbakeføring til jordbruksformål når den 
midlertidige aktiviteten er avsluttet.  
 
Vi stiller oss i utgangspunktet positive til at arealformålet samordnes med reell bruk av området. 
Vi mener imidlertid det er svært uheldig at det inngår fulldyrket jordbruksareal i området, og 
anbefaler at dette tas ut av planforslaget. Alternativt forventer vi at planbestemmelsene endres, 
slik at det går tydelig fram at det fulldyrka arealet skal skjermes fra enhver form for varig 
nedbygging. Det bør også gå fram av bestemmelsene at jordbruksarealet skal tilbakeføres til sin 
opprinnelige tilstand når driften opphører.  
 
Innspill 8, LNF- spredt bolig, Sønsterødveien, Gbnr. 23/10, 32/11 
Forslaget innebærer etablering av et nytt, frittliggende boligområde i et område som i dag er 
avsatt til LNF-formål. Innspillet medfører ikke nedbygging av dyrka eller dyrkbar jord, men 
innebærer fortetting og fragmentering av et sammenhengende LNF-område. Vi mener dette er 
en uheldig arealdisponering, som på sikt kan bidra til ytterligere fortetting og brukerkonflikter 
mellom bolig- og landbruksinteresser. Vi anbefaler derfor at innspillet tas ut av planforslaget.  
 
LNF-spredt bolig 
Endringen av arealformål fra bolig til LNF-spredt boligbebyggelse er ikke konsekvensutredet. Selv 
om endringen ikke innebærer annen arealbruk, mener vi kommunen bør vurdere å utføre en 
konsekvensutredning også for disse arealene. Dette for å synliggjøre planens samlede 
konsekvenser for jordressursene og for muligheten til å drive regningssvarende matproduksjon. 
Ved å synliggjøre disse forholdene vil det bli lettere for kommunens som planmyndighet å 
vurdere den samlede konsekvensen av planforslaget og å vurdere disse opp mot gjeldende 
nasjonale og regionale føringer. 
 
Massehåndtering 
Det er satt krav til reguleringsplan i punkt 1.4 i planbestemmelsene. Vi ser at dette likevel er 
begrenset til bokstav a, d og m i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd. Vi mener som et 
minimum at bokstav k om vesentlig terrenginngrep burde inkluderes her. Eventuelt kan det være 
egne bestemmelser som ivaretar massehåndtering, for eksempel: 
 



 For tiltak som innebærer masseforflytning av et større omfang, som etablering av 
deponier og bakkeplanering, kreves alltid reguleringsplan. 

 Massedeponi, bakkeplanering og andre tiltak som i vesentlig grad endrer landskapet og 
kan ha konsekvenser for landskapsbilde, eller biologisk mangfold krever reguleringsplan 
før gjennomføring. 

 
Overordnet burde kommunen også: 
 
 Avklare områder som kan egne seg for håndtering/sortering for forberedelse til ombruk 

og/eller materialgjenvinning av ikke-forurensede overskuddsmasser i kommuneplanens 
arealdel, både ikke-forurensede naturlige masser og inerte masser. 

 Avklare om kommunen har områder som egner seg for deponi eller utfylling. 
 

Vi ser at pågående plansak om massedeponi i Risheimveien ikke er nevnt. Et eventuelt deponi 
bør avklares i forbindelse med denne rulleringen. Dette uttalte vi også ved varsel om 
planoppstart for dette deponiet, at dette bør ses i sammenheng med kommunens helhetlige 
arealdisponering.   
 
Grunnforurensningslokaliteter 
Våler har per i dag ingen registrerte anlegg for sluttbehandling i deponi. Det er registrert to 
nedlagte deponi i kommunen. Disse ligger i grunnforurensningsdatabasen til Miljødirektoratet 
og er Skotvedt (ID 401) og Torsnes (ID 402). Miljødirektoratet anbefaler generelt at det ikke 
bygges boliger, sosial infrastruktur (barnehager, skoler og helse- og velferdsbygg) eller 
næringsbygg (f.eks. kontorer, industri, lager) på nedlagte deponier hvor det er gassdannelse eller 
i randsonen til disse deponiene. Vi viser til Miljødirektoratets veileder M-1780.  
 
Støy 
Utvikling av boligområder i kommunen må sees i sammenheng med industri, avfalls- og 
anleggsvirksomhet, samt motor- og skytebaner. Støygrenser kan fastsettes i detaljreguleringer, 
men det er lite hensiktsmessig å opprette bebyggelse stadig nærmere støyende virksomheter. 
Dette vil skape konflikt mellom naboer og virksomheter som kan være viktige arbeidsplasser for 
folk, og gjerne også har en viktig samfunnsoppgave. Vi ber derfor kommunen om å tenke nøye 
igjennom plassering av støyende virksomhet i forhold til boligbebyggelse, og omvendt. 
 
Til planbestemmelsene: 
Hvilke bestemmelser en kommuneplan kan ha er uttømmende fastlagt i plan- og bygningsloven. 
På den bakgrunn vil bestemmelser som ikke er hjemlet i loven, være ugyldige. Kommunen har, 
som ansvarlig myndighet, det primære ansvar for utarbeiding av planverket. Vi presiserer at vi 
med dette ikke har foretatt en lovlighetskontroll av bestemmelsene. Kommunen må selv påse at 
de vedtatte bestemmelser er lovlig forankret.  
 
Det er gjort en del endringer i bestemmelsene til dette forslaget, og det som var på høring i 2019. 
Vi forutsetter at kommunen har gjort en grundig gjennomgang av dette. Nedenfor har vi 
kommentarer til foreslåtte bestemmelser:  
 
§ 1-2 Virkning av planer  
Det står her: «Reguleringsplaner listet opp under vil gjelde foran kommuneplanens 
bestemmelser». Vi anbefaler at det legges til: «ved motstrid», jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-
5. 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1780/m1780.pdf


 
§ 1.5 Unntak fra plankravet  
 

«Områder avsatt til LNF 
e) Unntatt fra plankravet er bygningsmessige tiltak inntil 12 meters høyde på 
landbrukseiendom i tråd med arealformålet, jf. 2.3.1 samt bygningsmessige tiltak på 
eksisterende boliger i tråd med kommuneplanens bestemmelser om boligformål, jf. 
2.1.1.» (vår markering). 

 
På eksisterende boliger i områder avsatt til LNF er det ikke tillatt med tiltak som ikke er i samsvar 
med planformålet LNF. Unntaket fra plankravet gir inntrykk av at det kan utføres tiltak på 
eksisterende boliger i LNF på lik linje som i områder avsatt til boligformål. 
 
Flere steder brukes formuleringen: «.. når utbyggingen ikke har særlige konsekvenser for miljø og 
samfunn». Dette blir en meget skjønnsmessig og lite forutsigbar vurdering. Vi anbefaler at det 
utarbeides retningslinjer som gir rammer for den skjønnsmessige vurderingen. Unntaket kan bli 
vanskelig å praktisere. Det er foreslått denne retningslinjen: 

 
Kommunen vil vektlegge at potensialet for fortetting er fylt opp før unntak for plankrav i 
områder avsatt til nåværende boligformål kan gis. 

 
Dette er uklart. Dersom man er innenfor unntaket, kan vi ikke se at det er adgang for kommunen 
til å kreve reguleringsplan på bakgrunn av plankravet i arealdelen. 
 
§ 1.9.2 Leke- og oppholdsarealer 
Vi ber det vurderes om det i denne bestemmelsen også skal sikres flere kvalitetskrav til disse 
arealene. Ved blant annet at arealene skal ha en solrik beliggenhet og at områdene skal ikke 
være utsatt for støy over 55 dB. Vi viser til punkt 3 i Miljøverndepartements rundskriv T-2/08 om 
Barn og planlegging og rikspolitiske retningslinjer barn og planlegging. Vi viser for øvrig til vår 
tidligere høringsuttalelse tilknyttet dette temaet.  
 
I forrige forslag var det lagt inn funksjonskrav knyttet til universell utforming, jf. § 1.5.1. Vi ber 
kommunen vurdere om det dette bør innarbeides også i dette forslaget.  
 
§ 1.10.6 Geotekniske undersøkelser/sikkerhet mot kvikkleireskred 
I denne bestemmelsen fremgår det at der det gjennom kartlegging og grunnforhold gjøres funn 
av kvikkleire skal det ikke oppføres ny bebyggelse. Det vises til at NVEs veileder nr. 1/2019 
Sikkerhet mot kvikkleireskred skal legges til grunn. Vi er usikre på hva denne bestemmelsen 
innebærer, vil det være et byggeforbud for alle nye tiltak der det gjøres funn av kvikkleire? 
 
§ 1.10.9 Støy 
Det vises til retningslinje T-1442/2016. Vi bemerker at det nå er vedtatt ny retningslinje – 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021. Vi ber kommunen vurdere 
om bestemmelsen skal revideres med tanke på dette, samt andre relevante plandokumenter.  
 
Vi viser til den nye utgaven av T-1442 og veilederen M-2061 som kan være et hjelpemiddel med 
det videre arbeidet. I plankartet er gul og rød støysone innarbeidet, og vi vil minne om at dersom 
det åpnes opp for utbygging i rød støysone må dette angis i bestemmelsene. Vi viser til punkt 3.1 
i T-1442 der det fremgår at det skal tas inn konkrete bestemmelser i kommuneplanen slik at de 
legger føringer for videre plan- og byggesaksbehandling, og det er listet opp følgende forhold 
som bør fremgå i bestemmelsene:   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-08/id516949/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-08/id516949/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/for-myndigheter/veileder-om-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/kommuneplan-reguleringsplan-og-byggesak/kommuneplan/


 
 at støy skal utredes i henhold til anbefalingene i T-1442 ved planlegging av og søknad om 

ny støyfølsom bebyggelse, støyende anlegg eller virksomhet. 
 at grenseverdiene og kvalitetskriteriene i T-1442 skal legges til grunn. 
 størrelse på stille uteoppholdsareal for ny bebyggelse, fordelt på privat og felles 

uteoppholdsareal. 
 at støynivået i avsatte stille områder ikke skal øke.  

 
§ 2.1.4 Områder avsatt til næring 
Det er i planbestemmelsen gitt en øvre maksimal grense for utnytting på 50 % BYA. Vi mener 
dette er en for lav utnyttingsgrad til å kunne gi en effektiv arealbruk, dette nevnte vi også i forrige 
høringsrunde av arealdelen i 2019. Vi minner om at det er viktig å utnytte arealene godt når de 
først tas i bruk til utbyggingsformål, og vi må forvente at det gis mulighet til dette gjennom 
planbestemmelser, og vi ber derfor om at kommunen øke % BYA.  
 
LNF-formålet 
§ 2.3.3 Spredt boligbebyggelse i LNF 
Tabell 1 viser maksimalt antall tomter som tillates fradelt i spesifikke grender. Det bør fremgå her 
i hvilket tidsrom fradelingen kan skje. Vi legger til grunn at det er ment innenfor planperioden. 
Det er litt uklart for oss hvordan kommunen tenker å håndtere situasjonen hvor det er flere 
søknader. Vil søknaden som ble først registrert hos kommunen få førsterett til 
fradeling/utbygging? 
 
Slik vi leser planforslaget åpner planen ikke for utvikling av eksisterende boliger/ 
fritidsboliger/næringsbebyggelse i områder avsatt til LNF. Det åpnes kun for etablering av et visst 
antall nye boliger i spesifikke grender markert med nummer i plankartet. Vi tolker bestemmelsen 
slik at angivelse av antall bygg, BRA og høyde gjelder oppføring av nye bygg på de fradelte 
tomtene som fremgår av tabellen. Samtidig står det i punkt 1.5 om unntak fra plankrav at: 
 

Områder avsatt til LNF med spredt bolig og næringsbebyggelse 
g) Unntatt fra plankravet gjelder også utvidelse av eksisterende bygningsmasse for LNF-
arealer avsatt til spredt fritids- eller næringsbebyggelse, jf. pbl. § 11-11 nr. 2. Tiltaket kan 
være frittliggende. 

 
Vi kan ikke se at det er vedtatt bestemmelser om utvidelse av eksisterende bygningsmasse i LNF 
spredt slik pbl. § 11-11 nr. 2 krever. Se nedenfor for veiledning. Vi viser videre til vår kommentar 
over om plankrav hvor det synes som kommunen mener eksisterende boliger i LNF områder kan 
utvikles i samsvar med bestemmelsen tilknyttet boligformål uten at det utarbeides 
reguleringsplan. Bestemmelsen lyder: 
 

Områder avsatt til LNF 
e) Unntatt fra plankravet er bygningsmessige tiltak inntil 12 meters høyde på 
landbrukseiendom i tråd med arealformålet, jf. 2.3.1 samt bygningsmessige tiltak på 
eksisterende boliger i tråd med kommuneplanens bestemmelser om boligformål, jf. 
2.1.1. (vår markering) 

 
Som kommunen presiserer i punkt 2.3.1 er det ikke tillatt med tiltak i LNF-formålet som ikke har 
direkte og nødvendig tilknytning til landbruk-, natur- og friluftsformålet. 
 
Bestemmelsene om plankrav for bygg i LNF og LNF spredt samsvarer med dette ikke med 



bestemmelsene som står under avsnittet LNF og LNF spredt formålet. Vi anmoder kommunen 
om å tydeliggjøre dette. Vi vil nedenfor gi noe veiledning om temaet. 
 
Veiledning 
Eksisterende boliger i LNF områder kan utvikles dersom de angis som LNF spredt. Dette kan 
gjøres på ulike måter. 
 
I følge pbl. § 11-11 nr. 2 kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser om «at spredt bolig-, 
fritids- eller næringsbebyggelse og annen bebyggelse kan tillates gjennom behandling av 
enkeltvise søknader eller reguleringsplan når formålet, bebyggelsens omfang og lokalisering er 
nærmere angitt i arealplanen». (vår markering) 
 
Vi viser til veilederen Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse utgitt av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet mai 2020. Denne angir hvordan man kan angi LNF 
spredt bebyggelse i samsvar med de krav som følger av plan- og bygningsloven § 11-11 nr. 2. Vi 
finner grunn til å vise til noen av vurderingene som fremkommer i veilederen, særlig punkt 3: 

 
«Områdeavgrensning og lokalisering av arealer for LNFR spredt bolig-, fritids- eller 
næringsbebyggelse må være så presis at både kommunestyret, fylkeskommunen og 
statlige myndigheter kan ta stilling til om den foreslåtte arealbruken er i samsvar med 
kommunale, nasjonale og regionale hensyn. Riktig framstilling i plankart og presise 
bestemmelser er derfor en forutsetning. Det er kart- og planforskriften med tilhørende 
veiledning som gir rammene for dette. 
 
Spredt bebyggelse i LNFR-områder hjemles i to bestemmelser; pbl §§ 11-7 nr. 5 bokstav b) 
og 11-11 nr. 2. I tillegg kommer § 11-11 nr. 5 til anvendelse så langt det er relevant. Det er 
dermed en del formelle krav til angivelse av arealer til LNFR spredt bolig-, fritids- eller 
næringsbebyggelse eller annen bebyggelse som må ivaretas. Disse gjennomgås i det 
følgende. Kravene gjelder både planlagt framtidig utbygging og angivelse av eksisterende 
spredt bebyggelse. 

 
3.1 Kommunen kan velge mellom ulike framstillingsmåter 
Det er tre hovedmåter å sette av et område til LNFR spredt bebyggelse: 
 
3.1 Framstillingsmåter for LNFR spredt bebyggelse i kommuneplanens arealdel 
 
1. a) Arealformål i plankartet i kombinasjon med bestemmelser. 
b) Arealformål i kartutsnitt (med egnet målestokk) av plankartet i kombinasjon 
med bestemmelser. 
 
2. Bestemmelser i kombinasjon med illustrasjoner/illustrasjonskart, som er 
retningslinjer eller eventuelt er gjort juridisk bindende som bestemmelse 
innenfor rammen av pbl §§ 11-8, 11-9 og 11-11. 
 
3. Bestemmelser alene, eventuelt kombinert med illustrasjoner uten rettslig 
virkning, som da vil være retningslinjer. 
 
Generelt er det mest avklarende om områder for LNFR spredt bebyggelse vises med 
arealformål i det ordinære juridiske plankartet, men det er ikke alltid hensiktsmessig 
eller praktisk mulig. For eksempel kan eksisterende, svært spredt bebyggelse, være 
utfordrende å vise med arealformål i plankartet når det dreier seg om små 

https://www.regjeringen.no/contentassets/484b338692f54efeb7db1f649baea921/no/pdfs/veilederspredtbebyggelse_for-pdf_uten-forside.pdf


enkelteiendommer eller små deler av en stor eiendom. Her kan det være behov for å 
vise detaljer som ikke vil være synlig i kommuneplankartet i målestokk fra 1:20 000 til 
1:50 000. Kart- og planforskriften åpner derfor for at plankartet kan ha med egne 
kartutsnitt i en mer egnet målestokk, som i praksis er en forstørrelse av en eller flere 
deler av planen.» 

 
(…) 
 

3.2 LNFR spredt bebyggelse gjennom arealformål og bestemmelser 
Den vanlige måten å sette av areal til et bestemt formål er ved å angi arealformålet i 
plankartet med fastsatt farge. De tre hovedtypene spredt bebyggelse kan i 
kommuneplanens arealdel angis i plankartet samlet eller hver for seg. Arealformål 
LNFR spredt bebyggelse i plankartet gir en presis avklaring av arealbruken og er 
vanligvis mest oversiktlig. Kommunene bør følgelig bruke arealformål i plankartet så 
langt det er hensiktsmessig. Til arealformålet gis det bestemmelser som angir 
vilkårene for bruk og vern, og bebyggelsens omfang og lokalisering. Bestemmelsene 
skal supplere plankartet slik at planen som helhet fyller kravet i pbl. § 11-11 nr. 2. 
 
LNFR spredt bebyggelse vil vanligvis angis som enten spredt boligbebyggelse, spredt 
fritidsbebyggelse eller som spredt næringsbebyggelse, noe som gir god 
forutsigbarhet. Det er imidlertid også anledning til å avsette ulike kombinasjoner av 
LNFR spredt bebyggelse eller angi et annet spredt anlegg eller tiltak, for eksempel 
spredt bolig- og næringsbebyggelse eller et område for småkraftverk. I slike tilfeller 
benyttes arealformålet med kode 5200, LNFR- areal for spredt bolig-, fritids- eller 
næringsbebyggelse, mv. Hvilke utbyggingsformål som er tillatt må gå fram av 
bestemmelsene til planen. 
 
I kommuneplanens arealdel skal plankartet skille mellom eksisterende og nytt 
arealformål. Dette skillet gjør det synlig for høringspartene hvilke arealformål som 
allerede er stadfestet i tidligere vedtatt plan, og hvilke som er kommet inn som nye 
forslag i foreliggende plan. Fargene vist i figur 3.2 velges altså ikke på grunnlag av om 
det står bebyggelse der i dag eller ikke, men om det aktuelle området har vært vist 
med formålet LNFR spredt bebyggelse etter § 11-7 nr. 5 bokstav b) i tidligere vedtatt 
arealplan eller ikke. Endres størrelsen eller underformål på et område i forbindelse 
med revisjon av kommuneplanens arealdel vises den endrede delen med aktuell 
farge for nytt arealformål.» 

 
I foreslått plan er LNF spredt angitt som «nåværende» og «fremtidig» spredt bebyggelse. Vi ber 
kommunen merke seg det som fremgår av veilederen i avsnittet over om «eksisterende 
planformål» og «nytt arealformål». Se figur 3.1 i veilederen. 
 
Videre står det i punkt 3.3: 
 

«3.3 Avgrensning av områder for spredt bebyggelse og egnet målestokk 
Kommunen må ta stilling til størrelsen på områdene som skal settes av til LNFR spredt 
bebyggelse ut fra behovet, forholdene på stedet og resultatet av konsekvensutredning 
og ROS-analyse. Områdene som avsettes til LNFR spredt bebyggelse bør ikke være 
større enn at det er mulig å avgrense og utrede hvert enkelt område. På den måten 
oppnås sikkerhet om hvilke verdier som blir berørt av eventuelle nye tiltak eller 
utvidelse av eksisterende. 



 
Et viktig moment ved valg av målestokk er at kartet må være godt lesbart, blant annet 
for å legge til rette for medvirkning i planprosessen. Arealanvisningene må være 
synlige på plankartet i den målestokken det vedtas. Det er ikke tilstrekkelig at mindre 
arealer og detaljer av betydning for vedtaket kun vises på digitale kart. Normal 
målestokk for kommuneplanens arealdel er mellom 1:20 000 og 1:50 000. 
Hvis det er behov for å avgrense så små områder at de ikke blir synlige på 
basiskartet, må kartutsnitt av plankartet i egnet målestokk benyttes, jf. omtale i 
avsnitt 3.1. 
 
(…) Dersom kommunen ser behov for å benytte mer detaljerte framstillinger enn det 
tegnereglene for kommuneplan åpner for, må ulike illustrasjoner/ illustrasjonskart 
uten rettslig virkning benyttes som et supplement til plankartet, jf. omtale i 
avsnittene 3.1, 3.7 og 3.8. 
 
Er det mange eksisterende enkelteiendommer med og uten bebyggelse som skal 
avsettes til LNFR spredt bebyggelse innenfor et område, kan det være hensiktsmessig å 
benytte en liste med gnr/bnr i bestemmelsene, i tillegg til å vise områdene i 
plankartet. I en slik bestemmelse kan en skille de eksisterende arealene fra 
hverandre, og fra framtidige nye eiendommer dersom bestemmelsene tillater 
framtidig deling. Bestemmelsen vil senere også vise om bebyggelsen, eller bare 
eiendommen, eksisterte da planen ble vedtatt. I LNFR-områder med mye 
eksisterende bebyggelse og fradelte tomter bør det også vurderes om det er mer 
aktuelt å bruke arealformålet Bebyggelse og anlegg, jf. omtale i avsnitt 1.2 av når LNFR 
spredt bebyggelse er riktig arealformål.» 

 
Videre står det i punkt 3.8: 
 

«3.8 LNFR spredt bebyggelse gjennom bestemmelser alene 
I de tilfeller der det ikke vurderes hensiktsmessig å framstille lokaliseringen på plankartet, 
kan kommunen angi lokaliseringen verbalt i bestemmelser, som alternativ til presis 
kartfesting. Dette kan eksempelvis gjelde lokalisering av svært spredt eksisterende 
bebyggelse innenfor store LNFR-områder, der det ikke er praktisk mulig å vise de små 
områdene på et lesbart kart. For eksisterende bebyggelse vil henvisning til 
matrikkelnummeret og type bruk ofte være tilstrekkelig. Når det er mulig å etablere et 
plankartutsnitt eller illustrasjon/illustrasjonskart som gjør det enklere å forstå klart hvor i 
kommunen de ulike områdene for LNFR spredt bebyggelse er, frarådes det å benytte 
bestemmelser alene. Uansett framstillingsmåte er det en forutsetning for å kunne vedta 
planen at arealene hvor LNFR spredt bebyggelse skal tillates avgrenses på en konkret og 
entydig måte. 
 
Det stilles store krav til verbal presisjon for avgrensning og stedfesting av de aktuelle 
arealene, om nye områder for LNFR spredt bebyggelse skal kunne innføres gjennom bruk 
av bestemmelser alene og uten krav om reguleringsplan. Områdene må være så presist 
og entydig angitt at det ikke er grunnlag for tvil om tolkningen. For eksisterende spredt 
bebyggelse er det noe enklere. 
 
For de fleste kommuner er hensikten med å avsette eksisterende bebyggelse til LNFR 
spredt bebyggelse etter bokstav b), primært å sikre at bebyggelse i aktiv bruk kan 
vedlikeholdes og rehabiliteres innenfor visse rammer uten å måtte søke om 
dispensasjon, samt å sikre forutsigbarhet og mest mulig lik behandling ved kommunens 



saksbehandling knyttet til uregulerte eiendommer. Bestemmelsene må likevel være 
presise, slik at det kun er tiltenkt og vurdert bebyggelse som blir avsatt til LNFR spredt 
bebyggelse. 
 
En avgrensning og stedfesting i planbestemmelser utover gnr/bnr og eventuelle symbol 
for lokalisering på plankartet (jf. figur 3.6) eller et illustrasjonskart kan gjøres på flere 
måter, avhengig av forholdene på stedet. Det er viktig at kommunen vurderer nøye 
hvordan den kan bruke relevante referansepunkter slik at bestemmelsene blir mest 
mulig entydige. Det kan gjøres ved hjelp av henvisning til kotehøyde i terrenget, angivelse 
av at bebyggelsen skal ligge langs og innenfor en angitt avstand til en konkret offentlig 
eller privat veg, ha en gitt avstand til dyrket eller dyrkbar mark, driftsbygning i landbruk 
eller annen bebyggelse, vannkilde, resipient eller vassdrag, hvilke ulike naturelement en 
ikke kan plassere bebyggelse på eller ved, som utvalgte naturtyper og økologiske 
funksjonsområder for prioriterte arter, forholdet eller avstanden til kulturminner, 
kirkebygg eller andre monumentalbygg, utsiktspunkt og siktlinjer, avstand til fiskeplass i 
sjø, ulike støykilder, friluftsområder av viktighet for allmennheten, område for tamrein, 
vilttrekk, og viltbiotop. 
 
En del av forholdene nevnt over kan refereres til ved henvisning til aktuelle hensynssoner 
på plankartet, ulike temakart (kommunedelplaner) eller byggegrenser etter sektorlov. 
Noen kan vises på illustrasjoner/ illustrasjonskart uten rettslig virkning. Bruk av 
koordinatfestede punkter, enten direkte i arealplankartet eller i et illustrasjonskart, vil 
lette arbeidet for berørte sektormyndigheter når de skal uttale seg om de aktuelle 
områdene for LNFR spredt bebyggelse. 
 
I tillegg til entydig avgrensning må det, for å oppfylle kravet i pbl § 11-11 nr. 2, konkret 
framgå hvilket formål og omfang bebyggelsen innenfor hvert LNFR-område skal ha. En 
generell bestemmelse om at alle tidligere fradelte tomter innenfor LNFR skal kunne 
bebygges for det formål de er fradelt til, eller at eksisterende bebyggelse skal kunne 
utvides i samsvar med dagens bruk, oppfyller ikke lovens krav til angivelse av omfang og 
lokalisering. De må alltid angis med matrikkelnummer og områdeavgrensning, hvilke type 
bebyggelse som tillates og omfanget på denne. For ubebygde tomter må det også foretas 
en mer konkret vurdering i planen av om og i så fall hvor mange av de fradelte tomtene 
det skal åpnes for utbygging av. Årsaken til dette er at det kan ha gått lang tid siden 
fradelingen skjedde, og forutsetningene for å tillate fradelingen kan ha blitt endret. 
 
Det må i tillegg til de fastsatte bestemmelsene etter § 11-11 nr. 2 gis nødvendige 
generelle bestemmelser etter § 11-9, og eventuelt også bestemmelser etter § 11-11 nr. 5. 
Normalt vil funn i konsekvensutredningen og innspill i planprosessen danne grunnlaget 
for hvilke bestemmelser som bør gis utover de som alltid kreves etter § 11-11 nr. 2. Se 
kapittel 4 for nærmere omtale av bestemmelser og retningslinjer.» 

 
 
Konklusjon.  
Vi fremmer innsigelse til at planforslaget på bakgrunn av mangelfull ivaretakelse av forhold som 
har vesentlig betydning for samfunnssikkerheten. Vi fremmer innsigelse til at planen ikke har gitt 
begrensning på mer enn 10 % spredt boligutbygging, jf. fylkesplanens føring 1.13.  
 
Vi har innsigelse til bestemmelse knyttet byggeforbud langs vassdrag på bakgrunn av hva som 
fremkommer i gjeldende kommuneplan, og rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 



Videre fremmer vi innsigelse til kommuneplanens åpning for tretopphytter i LNF-formål da vi 
mener dette ikke er tilstrekkelig vurdert i planen.  
 
Vi har ellers flere merknader til planforslaget og ber kommunen kvalitetssikre plankart og 
bestemmelser før videre behandling av planforslaget.  
 
For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet. I forbindelse med det videre 
arbeidet vil vi vise til Kommunal- og moderniseringsdepartementet nye veileder for 
kommuneplanens arealdel fra april 2021.  
 
Vi imøteser nærmere kontakt med kommunen for å avklare innsigelsene i saken.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth  
avdelingsdirektør 
 

  
 
Marit Strengen 
fylkesberedskapssjef 
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