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Innspill - Høring kommuneplanens arealdel.

Viser t il epost t orsdag 4. november fra Kommunedirekt ør Ivar Nevra om en uke ut satt fr ist t il a gi

innspill da det under frokost møt e fremkom at det var mange uavklarte spørsmål rundt forslag t il ny

kommuneplan.

Vi viser her spesielt t il punkt 5.2 Bebyggelse og anlegg og pkt 5.2.1 Sentrums utvikling .

Det råder st or bekymring blant eierne på Folkest ad næringsområdet når området foreslåes endret t il

Bebyggelse og anlegg - uten underformål. Spesielt når det opplyses i møt e med næringslivet t irsdag

2. november om at kommunen ikke har noen plan på hvordan en slik t ransformasj on skal

gjennomføres eller hva man skal endre området t il.

Ingen av eierne kan godta denne endringen uten videre, det virker ti l a vare et lit e gj ennomt enkt

forslag, det er ikke forelagt eller drøft et noe som helst av forutsetninger mellom eierne og

kommunen.

konomi
En foreslått t ransformasjon vil først bli gjennomført når det er økonomisk bærekraft ig. Med enkle

overordnede t all så har vi følgende:

-  Tomt, med est imat på grunnpris råt omt på kr 150,- pr m2 og tot alt areal på ca. 170.000 m2 så gir

det en rå tomt verdi på området på kr 25,5 mill.

-Opparbeidelse, med est imat på opparbeidelse av t omtene/ området t il dagen st at us på kr 200,- pr
m2 sa gir det t e verdi på kr 34 mill.
-Bygninger og inf rastruktur, verdi på dagens bygninger og nedlagt infrast rukt ur er est imert t il 150

mill.

Dett e gir anslåt t e verdier på anslagsvis kr 209,5 mil l pr i dag, som må dekkes inn som tomtekost nad i

en t ransformasjon.

Tomtekost nad som kan legges inn i kalkyle ved bygging av nye boliger på dett e området anslås t il

innt il kr 200.000,- pr. boenhet .

Med grunnlag i ovennevnt e må det bygges kr. 209.500.000,- / kr. 200.000,- => drøyt 1000 boenheter
for at t omtekost nadene i et prosjekt skal dekke inn dagens verdi. Ingen uforut sett e kost nader, riving

og sanering av dagens bygningsmasse eller bidrag t il kommunen for VVA eller infrast rukt ur er lagt
inn. Skal en slik ut bygging også bidra med fo r eksempel 25 mill t il kommunen for a dekke vannbehov

eller for eksempel ny avkjøring, så må det bygges ytterligere 125 boenheter for a komm e i null.

Det er lite sannsynlig at man får solgt eiendommene t il noen som vil bygge boliger med dagens

innt ekt sbilde og skisserte tomtekost nad. Med det prisbildet på leiligheter på Folkest ad som skisseres

av bla Meglergaarden så må man ha grat is tomt for a ha mulighet til a kjore et boligprosjekt på

Folkest ad pr i dag. Det er samt idig urealistisk a fa plass t i l 1000-1250 boenhet er på området .



Samt idig som at det blir vanskeligere og vanskeligere aoppdrive ledige næringstomter i områdene

rundt Våler så st iger verdien på næringsarealene. Med st igende verdi på næringsarealene blir det

vanskeligere og vanskeligere for hvert år å få økonomisk bærekraft t il arealisere i en slik

t ransformasjon.

Det er stor akt ivitet på område som ikke er forenelig med bolig. Hvis det skal bygges boliger må hele

området klargjøres før en ev. boligbygging kan st arte. Det er urealist isk atenke at dagens

næringsvirksomhet og boligbygging kan opprett holdes og foregå samt idig.

Det er ingen andre akt uelle næringsområder for våre bedrift er aflyt t e t il i Våler i dag, og dersom man
ikke lenger ønsker næring på Folkest ad så er det nat urlig fo r de fleste bedrift ene aflytt e t il

næringsområder nærmere Oslo. Foreslått t ransformasjon vil dermed medføre tap ar arbeidsplasser i

Våler kommune, i t illegg t il at næring som leverer t il bedrift ene på Folkestad også mist er sin inntekt .

Vi nevner noen forhold som i første omgang som må klarlegges og ivaretas i en avtale med

kommunen hvis foreslått e endring blir gjennomført .

De som er etablert , hva skal de forholde seg t il vedr utvikling av egen bedrift ?

De som har planlagt etablering, hvordan skal de forholde seg?

Hvor lenge kan eierne beregne avere lokalisert på næringsområdet ?

Vil eierne være int eressert i adrive vedlikehold på bygninger og infrast rukt ur?

Vil det kunne gjøres utvidelser/ t ilbygg på eksisterende bygninger?

Vil det kunne bygges nye næringsbygninger på byggeklare tomt er?
Hvem skal bekoste VVA, infrast rukt ur og en event uell forbindelse over/ under veien nord -

syd.?
Dett e er noen av problemst illingene som må avklares før man vurdere om en t ransformasj on av

dagens næringsområde på Folkest ad er et rikt ig grep eller ikke.

Et t er vår oppfat ning må næringsområdet fremdeles ha stat us som næringsområdet og først hvis det

oppnås enighet om en avt ale mellom eierne og kommunen på hvordan en t ransformasjon skal kunne
gjennomføres kan området endre stat us. Vi ser allikevel ikke hvordan en slik t ransformasjon skal

kunne skje igj ennom de 20 neste årene, spesielt med hensyn t il økonomisk bærekraft i en slik

t ransformasjon.

Vi er opptatt av en utvikling av kommunen og akunne utvikle bedrift ene våre og forst år Våler har

behov for den typen boliger man ønsker seg i en sent rumsplan for Folkestad. Men vi mener der er

feil å skvise eksist erende næring på Folkestad næringsområdet ut t il andre kommuner når Våler har

st ore arealer som kan ut nyt t es t il den typen boligbygging som kommunen ønsker seg.

Vi ber om at næringsområde på Folkest ad tas ut av foreslått sent rumsplan i denne reguleringen, for a
kunne vurdere konsekvensene t ilst rekkelig og event uelt t a det med ved neste rullering.
Dette innspill sendes som et samlet innspill på vegne av grunneier og bedrift seiere på Folkest ad

næringsområde.


