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Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Våler kommune 
2021-2033 

 

Fylkesrådens forslag til vedtak 
1.Viken fylkeskommune er opptatt av at arealdelen skal være et godt styringsverktøy for å nå 
overordna mål i kommuneplanens samfunnsdel. Våler kommune har utarbeidet et godt 
planforslag med klare prioriteringer og gode koblinger mellom utbyggingsområder og teknisk- 
og sosial infrastruktur som vil bidra med gjennomføringskraft for kommunen.  

  

2.Viken fylkeskommune støtter kommunens arbeid for å styrke tettstedene og mener 
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. 

  

3.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. 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Fylkesrådet 28.10.2021  
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4.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. 

  

5.Viken fylkeskommune gir et sterkt faglig råd om at planen bør endres slik at kart og 
bestemmelser/retningslinjer samsvarer når det gjelder hensynssoner for kulturmiljø og 
landskap.  Det bør utformes generelle bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene H550 
og H730 slik at kulturminner og kulturmiljø blir tilstrekkelig sikret i planen.  

  

6.Viken fylkeskommune anbefaler at kommunen følger faglige råd slik de framkommer i 
saksframstillingen. Fylkesrådet ønsker tett dialog og samarbeid med Våler kommune for å 
finne omforente løsninger på innsigelsespunktene og de faglige rådene. 

  

 
25.10.2021 
Annette Lindahl Raakil 
fylkesråd for plan, klima og miljø 
 

Bakgrunn for saken 
Våler kommune har lagt forslag til kommuneplanens arealdel for 2021-2032 ut til offentlig 
ettersyn, med høringsfrist 4. november. Planforslaget var på høring i 2019, og fikk mange 
innsigelser fra ulike myndigheter, blant annet Østfold fylkeskommune. I 2020 vedtok 
kommunestyret i Våler å utforme nytt planforslag med utgangspunkt i allerede fastsatt 
planprogram, som begrenser temaene for rulleringen til: bolig, sentrum og friluftsliv.  

Fakta 
De vesentligste momenter og endringer i forslaget i forhold til gjeldende plan og i forhold til 
planforslaget som var på høring i 2019 er: 

 Vektlegging av forholdet til sosial og teknisk infrastruktur 
 Satsing på utvikling av Kirkebygden som kommunens sentrum 
 Prioritering av områder for utbygging med rekkefølgekrav som må oppfylles for 

utbygging i Våk og Svinndal 
 Vesentlig redusert omfang av arealforbruk i fht planforslag på høring i 2019.  
 Kommunen slår fast at de med dette forslaget har tilstrekkelig med arealer i 

planperioden. 
 Opprydding/oppstramming av kart og bestemmelser. 
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Befolkningsvekst, arealbehov og forhold til teknisk og sosial infrastruktur 
Våler kommune beskriver at de må forvente en lavere befolkningsvekst framover enn det de 
har sett de seneste årene. Forventet %-vekst, som legger føringer for boligbyggingen, er satt 
til 0,7 %. Med disse forutsetningene legger kommunen til grunn at de har en boligreserve som 
kan rekke i inntil 30 år. Boligreserven fordeler seg nokså jevnt mellom de tre tettstedene i 
kommunen.  
 
Kommunen har hatt en historisk høy befolkningsutvikling siste år, og har ikke maktet å holde 
tritt med utvikling av kapasitet på skoler, barnehager samt vanninfrastruktur i Kirkebygden og 
avløpskapasiteten i Svinndal.  Disse forholdene tvinger kommunen til å prioritere hvor 
utbyggingen i planperioden skal foregå. Kommunen har et uttalt ønske om å styrke 
Kirkebygden som sentrum.  
 
Arealregnskap 
Det tas ikke arealer av regional arealpott i dette høringsforslaget. Pågående arbeidet med 
regulering av næringsområdet på NIKE/Klypen ved Gylderåsen er ikke lagt inn med eget 
formål i kommuneplanen. Avgrensningen av dette området gjøres i sin helhet gjennom 
områdereguleringen. Denne reguleringen vil ta av arealpotten. 
 

Problemstillinger, alternative løsninger og konsekvenser 

Vurdering 
Bolig 
Kommunen foreslår å transformere næringsområde i Kirkebygden til del av sentrumsområdet 
med flere funksjoner, deriblant bolig. Avgrensning av sentrumsformålet i Kirkebygden er lagt 
inn med formål «annet byggeområde», og det skal utarbeides sentrumsplan for dette 
området. Endring i formål sør for fylkesveien innebærer at sentrum av Kirkebygden nå ønskes 
utviklet på begge sider av fylkesveien slik: 
 

      
Gjeldende plan med N-områder sør for Fv  Ny sentrumsavgrensing - mørk gult. 
 
Flytting av eksisterende næringer skal følges opp parallelt med arbeidet med sentrumsplanen, 
som skal igangsettes høsten 2021. I tillegg er det lagt inn to områder som «bolig i LNF». 
For etablering av boliger foreslås rekkefølgekrav for utvikling av barnehagekapasitet for ny 
boligbebyggelse i Våk skolekrets, og i Svinndal omfatter også rekkefølgekravet skolekapasitet, 
drikkevannsforsyning og kapasitet i renseanlegget. 
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Det er avsatt hensynssone «omforming», med bestemmelse om igangsetting av 
områderegulering for bolig, tjenesteyting, handel, servering og andre sentrumsfunksjoner 
samt grønnstruktur og offentlige rom som binder sentrumsområdet sammen. Omforming av 
sentrale områder er i hht til fylkesplanens retningslinjer om å utvikle tettstedene innenfra og 
ut. 

Det er satt inn en temaliste over krav til utredninger i kommende reguleringsplaner. Dette 
mener vi er bra for å synliggjøre hva som skal være grunnlaget for utforming av kommende 
planer, og for å gi beslutningstagerne et godt kunnskapsgrunnlag. Listen over utredninger 
favner bredt, herunder vann/avløp, klimafaktor, overvannsplan, massehåndteringsplan, 
matjordplan, skredfare, geotekniske undersøkelser, energiforsyning, fossilfri byggeplass, 
illustrasjoner, naturmangfold/biologisk mangfold. Vi savner trafikkanalyse i denne 
opplistingen. Se omtale under. 

Kommuneplanen skiller mellom boligområder innenfor tettstedene og utenfor tettstedene, 
De uregulerte boligområdene utenfor tettstedene er markert med P (perifere). Her tillates 
ikke sekundær-leilighet.  

Spredt boligbygging 
Forslag til bestemmelser åpner for 20 enheter i LNF-spredt i planperioden.  Fylkesplanens 
retningslinjer åpner for totalt 10% spredt boligbygging i Våler. Her regnes alle boliger utenfor 
senterstrukturen med, uavhengig av formål. I gjeldende kommuneplan er en begrensning på 
10% spredt tatt inn i bestemmelsene.  Den bestemmelsen synes å ha falt ut av 
høringsforslaget.  Planen viser hvor mange tomter som skal bygges ut i grend i ulike delfelt 
(LNF-spredt), men det er ingen oversikt over totalen, som også omfatter byggeområder 
utenfor senterstrukturen.  
 
Slik vi forstår kommuneplanforslaget, så er det imidlertid ikke hensikten å utfordre 
fylkesplanens ramme. Bestemmelse om maksimalt 10% spredt boligbygging, tilsvarende 
bestemmelsene i gjeldende kommuneplan, må tas inn, og det fremmes innsigelse til dette 
forholdet slik planen foreligger.  
 
Det foreslås å endre formål fra bebyggelse og anlegg til LNF-spredt med bestemmelser, slik at 
kommunen får et bedre styringsverktøy.  Vi mener dette er gode grep. Det er i tillegg lagt inn 
en ny spredtsone, som tar opp i seg allerede fradelte tomter.  Det gjelder 4.3 daa skog og 
gruslagt areal til boligformål ved Sønsterødveien. Dette forslaget forstås som en formalisering 
av tidligere vedtak om fradeling.  
 
Spredt næring 
Det er foreslått opprydding i formål på mindre eiendommer med næringsformål i omlandet. 
Disse er foreslått endret til LNF-formål med spredt næring, eksempelvis på Lundem og 
Vastvedt. Det er også lagt inn formål LNF-spredt næring på eksisterende aktivitetspark på 
Nordre Paulshus, og det er kun foreslått bestemmelser for dette ene nye området.  
 
Fylkeskommunen mener kommunen må vurdere om det er behov for bestemmelser knyttet 
til omfang, utforming, virkning og type i alle LNF-spredt-sonene, for at planen skal bli godt 
styringsverktøy for kommunen. Med bestemmelser gir planen bedre forutsigbarhet for 
sektormyndigheter og tiltakshaverne selv. Det er ikke bestemmelser til disse i gjeldende plan. 
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Vi vil anbefale at slike bestemmelser kommer på plass, men referanse til KMD sin 
erfaringsrapport til støtte for videre detaljering av formålet LNFR-områder for spredt næring 
Sluttrapport (regjeringen.no). 
 
 
Samferdsel 
Skilt 
Vi anbefaler at bestemmelse § 1.9.3 om skilt og reklame får et tillegg om at man etter 
vegloven § 33 må ha løyve fra veimyndigheten for å sette opp reklame som retter som mot 
veifarende, uansett hvor langt fra veien reklamen står. Unntatt fra løyveplikten er reklame for 
virksomhet på bygningen der virksomheten foregår. 
 
Parkering 
I bestemmelse 1.9.4 om parkering for bevegelseshemmede, bør det legges til at det skal være 
minst én parkeringsplass, dersom parkeringsanlegget har færre enn 10 plasser.  
For tjenesteyting og næring har kommunen brukt årsverk til å beregne hvor mange 
parkeringsplasser som maksimalt kan etableres. Vi anbefaler at det i stedet brukes 
parkeringsplass per 100 m2 BRA (bruksareal). Årsverk brukes normalt for formål som har stor 
variasjon i hvordan arealene brukes, slik som for eksempel bensinstasjoner, barnehager og 
skoler.  
 
Støy 
Det må nå refereres til den oppdaterte utgaven av retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442/2021. 
 
I støybestemmelsen, § 1.10.9, andre setning står det at når støyen kommer fra flere kilder kan 
grenseverdiene økes. Retningslinje T-1442/2016 åpnet for å skjerpe grenseverdiene med 
inntil 3 dB dersom planlagt bebyggelse er utsatt for to eller flere typer støykilder, men hadde 
ingen føringer for hvordan dette skulle håndteres. Veileder til de nye retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021, beskriver nå metode for å beregne samlet 
støybelastning. Vi ber om at støybestemmelsen, spesielt andre setning, i kommuneplanens 
støybestemmelse fjernes, eller eventuelt oppdateres, i tråd med T-1442/2021 og 
medfølgende veileder.  
 
Byggegrense med fylkesvei 
Ved offentlig ettersyn i 2019 var det foreslått en planbestemmelse om byggegrenser langs 
fylkesveier. En slik bestemmelse, eller avgrensning i plankartet, er ikke tatt med i dette 
planforslaget av kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn.  
 
Bestemmelse om byggegrenser mot riks- og fylkesvei vil sikre en mer enhetlig praksis ved 
behandling av dispensasjonssøknader, til nytte for naboer til riks- og fylkesveier. Dette betyr 
ikke at byggegrenser ikke skal fastsettes i reguleringsplaner, men at de byggegrensene som 
allerede finnes gjennom vegloven og fylkeskommunale vedtak hjemles i kommuneplanens 
arealdel der det ikke foreligger reguleringsplan. På den måten blir kommunen alltid 

https://www.regjeringen.no/contentassets/8a1dc4818a3d4ab0980e5b30f29f5764/sluttrapport-spredt-naring.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8a1dc4818a3d4ab0980e5b30f29f5764/sluttrapport-spredt-naring.pdf


6 

vedtaksmyndighet ved søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven, mens aktuell 
veimyndighet (States vegvesen på riksvei og Viken fylkeskommune på fylkesvei) blir 
høringsinstans. 
 
Østfold fylkeskommune vedtok i 2011 at byggegrenser langs fylkesvei er 50 meter for 
fylkesveier som ble nedklassifisert fra riksvei med forvaltningsreformen i 2010 og 15 meter for 
eldre fylkesveier. I Våler kommune betyr det at fylkesvei 114, 115, 120 og 121 har 50 meters 
byggegrense, mens resterende fylkesveier skal ha 15 meters byggegrense.  
 
Dersom slike bestemmelser ikke tas inn må søkere i ulike saker forholde seg enten til 
kommunen og plan- og bygningsloven, fylkeskommunen og vegloven eller Statens vegvesen 
og vegloven ved søknad om dispensasjon fra byggegrenser. 
 
Trafikkanalyse  
I bestemmelse § 1.11 må det settes krav om trafikkutredning under utarbeidelse av 
reguleringsplaner. Viken fylkeskommune fremmer innsigelse til bestemmelsen inntil krav om 
trafikkanalyse på fylkesvei er inkludert i denne bestemmelsen. Fylkeskommunen anbefaler at 
trafikk utredes også for alt offentlig veinett som påvirkes av utbyggelse. 
Årsaken til innsigelsen er at kravet til trafikkanalyse skal ivareta faglig grunnlag for valg av type 
og utforming av kryss og eventuelt andre veianlegg i tråd med gjeldende veinormaler.  
 
Sentrumsplan 
Det er positivt at kommunen har valgt ett av tettstedene til sentrum og prioriterer 
sentrumsutvikling i Kirkebygden. Videre er det en god løsning å utarbeide en sentrumsplan for 
å kunne styre utviklingen av Kirkebygden som sentrum. Vi stiller imidlertid spørsmål ved 
valget om å utvikle Kirkebygden sentrum på begge sider av fylkesvei 121, og savner en 
vurdering av konsekvensene av denne utbyggingen relatert til fylkesveien som funksjon og 
barriere.  
 
Erfaringsmessig har vi sett at fylkesveien vil kunne oppfattes som en barriere. Våre krav til 
byggegrenser langs fylkesveien vil skape en avstand mellom bebyggelsen på hver side av 
veien. Ofte ser vi at parkeringsareal og asfalterte flater blir lagt langs fylkesveier, som igjen for 
mange vil oppleves som en enda større barriere og avstand mellom sentrumsfunksjonene på 
hver side av fylkesveien. 
 
Utbygging på begge sider av fylkesveien vil skape behov for krysningspunkt for myke 
trafikanter. Sammen med økt trafikk vil dette føre til nedbygging av fylkesveien og etter hvert 
ønske om redusert fartsgrense og fartsreduserende tiltak. I framtidige vurderinger vil 
fylkeskommunen være opptatt av framkommeligheten på veien. Utbyggingen kan også føre til 
støyproblematikk for bebyggelsen langs fylkesveien og etter hvert kanskje et ønske om å 
flytte fylkesveien utenom sentrum.  
 
Boligutbygging på sørsiden av fylkesveien medfører at det blir skolevei over fylkesveien. 
Fylkesveien har en viktig fremkommelighetsfunksjon og skal sikre fremkommeligheten for 
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både kollektiv-, næring- og persontrafikk, i tillegg til nødetater. Dette må vurderes i forhold til 
utbyggingen det legges opp til. Det er et kriterium at nye bygg og anlegg som etableres i 
nærheten av veien tilpasser seg veien og dens utforming. Gjeldende fartsgrense må legges til 
grunn for utredning av hvilke løsninger man velger for kryssing av, og for ferdsel langs, 
fylkesveien. Fartsgrenser kan ikke brukes for å redusere krav til sikkerhetstiltak eller standard 
på veien.  
 
Til områdereguleringen for sentrum må det utredes tidlig hvordan utbyggingen påvirker og 
påvirkes av fylkesvei 121, og utredningen må konkretisere hvilke løsninger man skal velge for 
å krysse fylkesveien for myke trafikanter, herunder skolebarn. For at det skal være 
forutsigbart for utbyggere må det synliggjøres at det vil bli krav om utredning og 
rekkefølgekrav om bygging av trafikksikker kryssing av, og ferdsel langs fylkesveien. 
Fylkeskommunen kan ikke forventes å prioritere midler til investeringer for å tilpasse veien til 
nye behov som følge av utbyggingen.  
 
Automatisk fredede kulturminner 
I plankartet er alle kjente automatisk fredete kulturminner vist med hensynsone d, båndlagt 
etter kulturminneloven, SOSI-kode H730. I pdf-versjonen er de minste områdene vist med 
rune-R. Dette er i utgangspunktet bra. Det er imidlertid to forhold som må rettes opp: 

1. De avmerkete, båndlagte arealene stemmer ikke overens med det som er gjeldende 
offisielle avgrensing. Det er til dels store avvik, som ikke har tatt opp i seg endringer 
som ligger flere år tilbake i tid. Vi regner med at det er brukt en eldre, nedlastet 
versjon av kulturminnedatabasen Askeladden. Dette må rettes opp. Pdf-versjonen av 
plankartet må vise avgrensingene i Askeladden som er gjeldende når arealplanen skal 
til politisk behandling i kommunen. Det digitale kartet bør lenke direkte til Askeladden. 

2. Det mangler en bestemmelse knyttet til de automatisk fredete kulturminnene vist som 
hensynssone d/H730. En slik må på plass. Det er tilstrekkelig med én felles 
bestemmelse, som omtaler at hensynssonen gjelder automatisk fredete kulturminner 
hvor det ikke er tillatt med inngrep. Fylkeskommunen kan bidra med forslag til 
bestemmelse dersom det er ønskelig. 

Viken fylkeskommune 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. 

Ingen av områdene som er foreslått for framtidig utbygging omfatter kjente kulturminner. 
Imidlertid kan det befinne seg hittil uregistrerte fredete kulturminner der. Fylkeskommunen 
kan derfor, på prinsipielt grunnlag, ikke akseptere arealbruken. I forkant av eventuelle 
reguleringsplaner og/eller utbygging (i tilfeller hvor det ikke er plankrav) plikter tiltakshaver å 
oversende saken til fylkeskommune for uttalelse, jf. kulturminnelovens § 9. Først da vil 
forholdet til kulturminner bli avklart. 

Spesielt vil vi peke på at Kirkebygden er pekt ut som sentrumsområde. Det befinner seg flere 
kjente gravfelt, som er automatisk fredet, innenfor området. Disse skal i utgangspunktet 
skjermes fra utbygging og skjemming. Det er viktig med en god dialog omkring de 
planene/tiltakene som kommunen vurderer i dette området. 
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Hensynet til middelalderkirken og de middelalderske kirkegårdene 
Riksantikvaren har forvaltningsmyndigheten for Vålers stående middelalderkirke, Våler kirke 
(id 85884), og har derfor fått oversendt saken. I sin uttalelse (vedlagt i sin helhet) forventer 
Riksantikvaren at kirken, med sin kirkegård fra middelalderen, vises i plankartet med 
hensynssone d (SOSI-kode H730), båndlagt etter kulturminneloven. 
Hensynssonen til middelalderkirken må få en egen bestemmelse. Riksantikvaren ber om at 
følgende tekst brukes: 

«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.» 

Viken fylkeskommune deler Riksantikvarens syn på hvordan hensynet til Våler kirkested skal 
ivaretas.  

I tillegg ber vi om at begge kommunens middelalderske kirkegårder (Våler id 85884 og 
Svinndal id 146548) markeres med hensynssone d (H730) i plankartet, og at følgende tekst 
settes inn i bestemmelsene for hver av dem: 

«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.» 

 
Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
Generelt om nyere tids kulturminner 
I høringsutkastet er det ved bruk av hensynssone c) kulturmiljø H570 ikke samsvar mellom 
flater i kart og planbestemmelsene. Vi finner også flere feil i bruk av hensynssone d) sone for 
båndlegging H730 i kartet, og det mangler planbestemmelser til disse kartavmerkingene. Vi 
ber om at feilene rettes opp.  
 
I bestemmelsene til høringsutkast er det ikke tatt med generelle bestemmelser for nyere tids 
kulturminner. Vi anbefaler kommunen å ta med generelle bestemmelser. Disse må sikre at 
tiltak som berører nasjonalt (delegert myndighet fra Riksantikvaren) og regionalt viktige 
kulturminner, samt bygninger og anlegg oppført før 1850, oversendes Viken fylkeskommune 
for uttalelse, jamfør kulturminneloven § 25.  

I 2019 ble det startet opp et arbeid med å lage kulturminneplan for Våler, planprogram 
vedtatt den 19.09.2019. Vi oppfordrer kommunen til å ferdigstille planen, slik at den kan 
danne grunnlag for forvaltningen av de lokalt viktige kulturminnene kommune.  

3.2.2 Landskap H550 
I plankartet er det foreslått flere hensynssoner for landskap H550. Det er knyttet generelle 
retningslinjer til hensynssonene, men det går ikke frem hvilke typer landskap dette er. Ett 
område i Våler kommune er i fylkesplan for Østfold markert som regionalt viktig 
kulturlandskap. Dette er ikke tatt med i høringsutkastet og bør rettes, se under Kirkebygden, 
H570_1. 
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3.2.4 Kulturmiljø H570 
Våler kommune har flere nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og kulturmiljø som bør 
ha hensynssone H570. Det bør knyttes generelle bestemmelser til hensynsonen. 
Fylkeskommunen kan være behjelpelig med formuleringer til en slik bestemmelse.  
I høringsutkastet er det ved bruk av hensynssone kulturmiljø H570 ikke samsvar mellom flater 
i kart og planbestemmelsene. Under lister vi opp uklarheter som bør rettes opp. 

Kirkebygden, H570_1  
Kirkebygden er i fylkesplanen markert som regionalt viktig kulturmiljø og kulturlandskap. 
Hensynssone H570_1 vises i kartet og er med i planbestemmelsene. I bestemmelsene er det 
en god beskrivelse av området og hva som skal være førende for utviklingen i dette 
kulturmiljøet. 
 
Flaten i kartet samsvarer ikke med flaten i temakart, kulturmiljø i fylkesplan for Østfold. I 
høringskartet er to områder innenfor hensynssonens omkrets i vest, ikke dekket av 
hensynssone H570_1. Vi ber om at hensynssonen får en utstrekning som samsvarer med 
temakart for kulturmiljø i fylkesplanen.  

Fylkesplanens markering av kulturlandskapet i Kirkebygden ligger delvis i samme område som 
høringsutkastets kulturmiljø H570_1. Vi ber om at hensynssone H550 fra fylkesplanen også 
blir lagt inn i kommuneplanens arealdel, siden det kan knyttes ulike retningslinjer til de to 
hensynene.   

Keiserdalen, H570_2 
Hensynssonen vises i kartet og er med i planbestemmelsene. Det bør stå noe mer utfyllende 
om kulturmiljøet i bestemmelsene.  
 
Fjellet/Ravnsjøtjern, H570 
Hensynssonen vises ikke i kartet, men er med i planbestemmelsene. Dersom området skal 
være med, bør det stå noe mer utfyllende om kulturmiljøet i bestemmelsene.  
 
H570_3  
Hensynssonen vises i kartet, men er ikke med i planbestemmelsene. I forrige utkast til 
planbestemmelser ble området omtalt som Miljøgata i Svinndal, med egen bestemmelse. Vi 
anbefaler at kulturmiljøet blir tatt inn i bestemmelsene. 
 
H570_4 
Hensynssonen vises i kartet, men er ikke med i planbestemmelsene. Området omfatter et 
gårdstun, Ombustvedt vestre. Vi anbefaler at kulturmiljøet blir tatt inn i bestemmelsene. 
 
H570_5 
Hensynssonen vises i kartet, men er ikke med i planbestemmelsene. Dette er en liten flate 
nordvest i kommunen. Vi anbefaler at kulturmiljøet blir tatt inn i bestemmelsene. 
 
Hensynssone H730 for områder med nyere tids kulturminner 
Vi anbefaler at kommune tar inn generelle bestemmelser for hensynssone H730. 
Fylkeskommunen kan være behjelpelig med formuleringer til en slik bestemmelse.  
I høringskartet er det lagt inn hensynssone H730 både for automatisk fredete kulturminner og 
andre kulturminner. Fagmyndighet for kulturminner har oppdaget flere feil i kartgrunnlaget.  
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Under kommenterer vi områder med nyere tids kulturminner som er lagt inn i høringskartet:  

Hensynssone H730 dekker arealet rundt Våler prestegård (id 86081), som er vedtaksfredet jf. 
kulturminnelovens § 15. Det må knyttes bestemmelser til H730 som sikrer kulturminnet. Vi 
ber om at det tas inn bestemmelser som tydeliggjør at alle inngrep i vedtaksfredete 
kulturminner krever dispensasjon fra regional kulturminneforvaltning. Det må også 
fremkomme at det ikke er anledning til å dispensere for tiltak som innebærer vesentlige 
inngrep i kulturminnet.  

Hensynssone H730 dekker Svinndal kirke. Kirken er listeført (id 85020_2). Kirken er ikke fredet 
etter kulturminneloven, men har fått et særlig vern gjennom forskrift til trossamfunnsloven § 
15, jf. rundskriv Q06/2020 forvaltning av kirker, gravplasser og kirkens omgivelser som 
kulturminne og kulturmiljø. Svinndal kirke er i kartet avmerket med SOSI-kode H730. Dette er 
feil. Vi ber om at kirken vises med hensynssone c), SOSI-kode H570. Vi ber også om at 
hensynssonen utvides til å gjelde et noe større areal rundt kirken.   
 
Vi ber om at følgende bestemmelse inngår i planbestemmelsen:   
 
Svinndal kirke fra 1851 er en listeført kirke. Kirken har fått et særlig vern gjennom forskrift til 
trossamfunnsloven § 15, jf. rundskriv Q06/2020 forvaltning av kirker, gravplasser og kirkens 
omgivelser som kulturminne og kulturmiljø. 
 
Dersom det skal settes i gang tiltak på kirken som går ut over vanlig vedlikehold, skal saken 
forelegges Riksantikvaren til uttalelse før kirkens godkjenningsorgan treffer sin beslutning, jf. 
kirkebyggforskriften § 4. 
 
Dersom det skal settes i gang tiltak i kirkens nærområde som kan virke inn på kulturminnet, 
skal saken forelegges Fylkeskommunen. Ved all planlegging av tiltak i kirkens omgivelser skal 
det tas hensyn til kirkens plassering og virkning i landskapet.   
 
Hensynssone H730 dekker et areal på Fledsberg nordre rundt våningshuset fra 1651. Huset og 
området er ikke fredet. Hadde huset vært fra 1649, hadde det vært automatisk fredet. Likevel 
blir det feil å bruke hensynssone H730 her. Vi ber om at Fledsberg nordre vises med 
hensynssone c), SOSI-kode H570. Vi ber om at det knyttes bestemmelser som ivaretar 
kulturmiljøet.  

Hensynssone H730 dekker et areal på Berg vestre. Gården har flere eldre bygg og er 
bygdetun, men er ikke fredet. Det blir derfor feil å bruke hensynssone H730. Vi ber om at 
Berg vestre vises med hensynssone c), SOSI-kode H570. Vi ber om at det knyttes 
bestemmelser som ivaretar kulturmiljøet.  

Hensynssone H730 dekker et areal i Kirkeveien 65. Fagmyndighet for kulturminnevern kjenner 
ikke til hva dette gjelder, og regner med at det er en feil i høringskartet. 

100-meters beltet langs vassdrag 
Planen følger opp retningslinjene for vernet vassdrag ved å videreføre et byggeforbud 
innenfor en 100 meters-sone langs det vernede Vansjø – Hobølsvassdraget. I gjeldende 
kommuneplan er 100-meters beltet langs Vansjø og Sæbyvannet tegnet inn mot noen av 
byggeområdene. I høringsforslaget er 100-meterbeltet tegnet gjennom byggeområder. Det er 
også lagt inn byggeforbudssone langs mindre vann, noe vi mener er positivt. 
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For enkelte byggeområder hvor 100-meters grensen nå er tegnet gjennom byggeområdene er 
planstatus uklar. Dette fordi det samtidig er angitt at reguleringsplanen «skal gjelde foran 
kommuneplanens bestemmelser». Planen angir ikke bestemmelsesområder med opplisting av 
konkrete tillatte tiltak innen forbudssonen. Vi stilte spørsmål ved dette grepet ved forrige 
høring (2019), her med eksempel fra Teksneslia.  

       
Gjeldende plan med stiplet 100 m grense    Planforslag med 100 m grense (blå) 
 
Vi er fremdeles usikre på kommunens intensjon. Vi ber kommunen vurdere om planen er 
entydig, og et godt verktøy for saksbehandling. 
 
Vi henviser til veilederen, for avklaring av juridisk virkning av plangrepet h-2481-b-
kommuneplanens-arealdel.pdf 
 
Vi peker på kartteknisk feil innerst i vika i Vansjø, hvor Nordbyelva renner ut. Her er 100-
meters beltet tegnet inn ut i selve vannflaten på Vansjø. Dette bør rettes opp. 

Hytteområder 
Det tillates kun oppført nye hytter på eksisterende tomter innenfor vedtatte 
reguleringsplaner og eksisterende byggeområder for fritidsbebyggelse utenfor 100 - meters 
belte rundt Vansjø og Sæbyvannet. Det foreslås ikke nye områder for hytter i planperioden. 
 
Aktsomhetsområder flom og skred 
Hensynssone aktomhetssone for flom er lagt inn etter NVE sin kartlegging med bestemmelser 
med krav om utredning og sikring ved tiltak. I tillegg er det tatt inn nye retningslinjer for tiltak 
i områder som omfattes av hensynssoner for skredfare. 
 
Barn og unge 
Ved høring av kommuneplanforslaget (FU 19.09.2019) fremmet ØFK innsigelse på grunn av 
uteglemte arealkrav for lekearealer i planbestemmelsene. Slike er nå tatt inn i forslag til 
bestemmelser pkt. 1.9.2. 
 
Massehåndtering 
Våler kommune har, gjennom fastsatt planprogram, valgt ut noen tema for sin rullering.  
Fylkeskommunen har i senere år hatt forespørsel om dispensasjon for etablering av 
massedeponi, som vi har avvist som dispensasjonssak. I reguleringsplanarbeidet har vi pekt på 
behovet for en helhetlig vurdering i kommuneplanen.  Fordelen med en 
kommuneplanvurdering er at kommunen da kan vurdere alternative lokaliteter for å finne de 
mest hensiktsmessige løsningene som gir minst konflikter med viktige hensyn før man går 
videre til regulering.  Siden kommunen nå har valgt å gå tilbake til fastsatt planprogram har vi 

file:///C:/Users/kario/OneDrive%20-%20Viken%20fylkeskommune/Lover%20og%20veiledere/PBL/Arealdelen/h-2481-b-kommuneplanens-arealdel.pdf
file:///C:/Users/kario/OneDrive%20-%20Viken%20fylkeskommune/Lover%20og%20veiledere/PBL/Arealdelen/h-2481-b-kommuneplanens-arealdel.pdf
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ikke fått en slik løsning. Avklaring av massedeponier må da også i denne planperioden 
vurderes gjennom reguleringsplanlegging med tilhørende konsekvensutredninger. Vi leser 
intensjonen med arealdelen slik at den skal ivareta dyrket mark, med forslag til bestemmelse 
som sier at tiltak skal plasseres slik at de ikke forringer dyrket eller dyrkbar mark.  Dette må 
ligge til grunn for videre arbeid med håndtering av nye massedeponier i kommunen.  
 
Dyrket mark 
Planen tilbakefører 107 daa fra ulike utbyggingsformål/samferdselsformål tilbake til LNF-
formål.  Vi har ikke opplysninger om hvor store arealer dyrket mark det eventuelt er snakk om 
her.  I tillegg kommer 553 daa, som endres fra «bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone» til LNF- formål.  Det er de 107 daa som er den reelle tilbakeføringen til 
LNF, og som må ligge til grunn for vurdering av de endringer som går motsatt vei, at 9 daa 
dyrket mark foreslås endret til aktivitetsanlegg på Paulshus.  Vi ber om at kommunen vurderer 
en ny avgrensning, slik at dyrket mark kommer på utsiden, eller som minimum at det stilles 
krav om at det ikke skal bygges på dyrket mark.  Arealet er imidlertid så marginalt, at vi ikke 
mener det er riktig å fremme innsigelse til dette, men anmoder kommunen om å gjøre disse 
tilpasningene for å spare dyrket mark. 
 
Det er positivt at det er krav om matjordplan pkt 1.10.8, dersom dyrket mark skal tas til 
utbyggingsformål.  

Friluftsliv 
Kommunen tar i bruk tidligere registreringer gjennom kartlegging- og verdsettingsarbeidet og 
ønsker å videreutvikle tilbudet til innbyggerne innenfor fagområdet friluftsliv.  
 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel på friluftslivsområdet følger godt opp målsettinger i 
Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050. Den gjeldende regionale planen for Østfold - 
Østfold i bevegelse er et også et godt grunnlag for prioriteringer i arealplanen og temaplan for 
friluftsliv. Det er nyttig at kommunen har lagt inn sine friluftsområder som hensynssoner.  

Mellom-Ros er lagt inn i kommunekartet som hensyssone H530. Polygonet for H530 er hentet 
fra friluftslivskartleggingen. Dette arealet samstemmer ikke med arealet for det statlig sikrede 
området. Våler kommune er eier av gbnr av 61/4 og har planer om å dele eiendommen til to 
formål. I den pågående saken om deling vil det sannsynligvis bli nye grenser.  

Kommunen har lagt inn hensyssone H530 på flere av områdene som er definert som svært 
viktig i friluftskartlegginga. Våler bør i sin videre satsing på friluftsliv vurdere å legge inn flere 
hensynsoner eller legge inn åpninger for tilrettelegging for friluftsliv i bestemmelsene LNFR-
områder.  

På Nordre Paulshus er det et aktivitetssenter, og det foreslåtte området i arealplanen gir 
mulighet til utvikling av senteret. Utvikling av næring basert på friluftsliv og fysisk aktivitet er 
godt forankret i fylkesplanen for Østfold. 

Vi ber kommuneplanen vurdere om det er avsettes tilstrekkelig areal til skoler og barnehager 
slik at krav til utearealer til lek og undervisning blir ivaretatt. Skoler ønskes i fremtiden som 
flerbruksarenaer for kommunens aktivitets- og kulturtilbud. Beliggenheten til skoler og 
barnehager har også mye å si for muligheten skole og barnehage har for å bruke utmarka. 

https://vikenfk-my.sharepoint.com/personal/pergi_viken_no/Documents/Dokumenter/fylkesplan-for-ostfold-mot-2050.pdf%20(viken.no)
https://viken.no/_f/p1/i1406a775-bfe0-4f90-87f0-8d4c8dd436ae/regional_plan_fysisk_aktivitet_2018_2029_ostfold.pdf
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Kommunen må også legge til rette for at elevene skal ha en aktiv og trafikksikker skolevei. 
Foreldreskyssing bør unngås der det er mulig. Helse- og utdanningsdirektoratene støtter seg 
til følgende rapport fra NMBU når det gjelder uteanlegg ved skoler og barnehager: 
Uteområder i barnehager og skoler. 
 
Fylkeskommunen ser fram til at kommunen utarbeider en temaplan for friluftsliv. Denne vil 
kunne belyse status og muligheter for grep, når det gjelder muligheter for friluftsliv og fysisk 
aktivitet for innbyggerne og satsing på friluftsliv som næring. Nærfriluftslivet er viktig for den 
daglige muligheten til aktivitet og opplevelse nært til bolig og sentrum. Nærfriluftslivet bør 
derfor inngå som tema i de to andre satsingsområdene i denne planen (sentrum og bolig). Vi 
henviser til Arealplanlegging for friluftsliv - MDIR 

Konsekvensutredning 
Der er utarbeidet KU for to formålsendringer, dvs arealer endret fra LNF til utbyggingsformål. 
Det er ikke utarbeidet KU for andre formålsendringer. Virkningen av andre formålsendringer, 
som fra næring til LNF-spredt og fra næring til bebyggelse og anlegg, er beskrevet som del av 
planbeskrivelsen.  Vi mener derfor kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til at vi skal kunne ta 
stilling til planforslaget og gjøre våre vurderinger i forhold til regionale hensyn. Vi spiller inn at 
det er kommunen som er planmyndighet, og at kommunen må påse at planen innfrir kravene 
i KU-forskriften. 
 
I tillegg beskriver KU planens virkning for miljø og samfunn som helhet og kort hvordan 
statlige planretningslinjer, nasjonale og regionale mål er videreført i kommuneplanforslaget 
med vekt på areal- og transport og forholdet til dyrket mark. 
 
ROS 
Det er utarbeidet en helhetlig ROS for kommunen, etter krav i Sivilombudsloven, som 
identifiserer relevante hendelser, som skred, flom, strømbrudd egnethet til utbyggingsformål, 
og eventuelle endringer slike forhold som følge av planlagt utbygging mm. Denne erstatter 
ikke ROS-analyse etter PBL knyttet til kommuneplanen. Vi ber kommunen vurdere om 
utarbeidet ROS, i kombinasjon med KU, innfrir kravet i PBL § 4-3. Her heter det at det skal 
utarbeides en analyse for området, skal vise risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egent til utbyggingsformål, og ev endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging.  
 
Reguleringskrav og reguleringsplikt 
Kommunene har en bestemmelse, pkt 1.5 som beskriver unntak fra plankrav, hvor det 
beskrives hvilke vilkår som må være til stede for at man skal få unntak fra 
reguleringsplankravet. Vi mener det er positivt med presiseringer av plankravet, men at 
bestemmelsen ikke må forstås slik at den overstyrer PBL § 12-1, 3. ledd som er den generelle 
reguleringsplikten for større bygge- og anleggstiltak og andre typer tiltak som kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  Kommuneplanen kan ikke tilsidesette 
saksbehandlingsreglene i PBL, og slike tilfeller må vurderes individuelt. 
 

Konsekvenser og vurdering av bærekraft 
Økonomisk bærekraft 

http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/uploads/Artikler_vedlegg/Uteareal/nmbu-skolerogbarnehager-spreads-web.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/friluftsliv/friluftsliv-i-arealplanlegging/


14 

Kommuneplanen vektlegger kobling til økonomi og gjennomføringsevne. Planforslaget har 
tydelige satsinger, og vår vurdering er at prioritering gir større gjennomføringskraft for 
kommunen. Planforslaget bidrar til å samle investeringsbehovet for sosial og teknisk 
infrastruktur på en god måte. 
Rekkefølgekrav koblet til teknisk og sosial infrastruktur bidrar til større forutsigbarhet for 
investorer, samtidig som det gir bedre kontroll på kommuneøkonomien og derigjennom 
bedre økonomisk bærekraft. 

Sosial bærekraft 
Satsing på sentrum i Kirkebygden muliggjør større variasjon i boligtypologi, og ivaretagelse 
innbyggere med ulike behov. Samtidig gir styrking av Kirkebygden mulighet for satsing på 
«fellesgoder» som møteplasser og arenaer for uorganisert og fri bruk. Oppmerksomhet rundt 
friluftsliv og ivaretagelse av kulturminner/kulturmiljø sikrer kvaliteter og gir mulighet for 
opplevelser som er tilgjengelige for alle innbyggere, og som bidrar til god helse og felles 
identitet i bygda. 
Kommuneplanforslaget innehar bestemmelser om grendeutvikling og grep for å hindre 
boligsosiale utfordringer på bygda. I tillegg er bestemmelser for arealkrav til leke-
/uteoppholdsarealer tydeliggjort.  

Planen konsentrerer befolkningsveksten til der kollektivdekningen er best og der 
forutsetningene for bedret kollektivdekninger er til stede i størst grad. Samtidig er dette 
steder hvor det er mulig å se for seg et helhetlig gang-/sykkelsystem som kobler daglige 
gjøremål sammen. Dette er gunstig for å dempe bilbruk og stimulere sykkel og gange. 

Miljømessig bærekraft 
Det foreslås strengere miljøkrav generelt og for overvann spesielt. Dette gjør kommunen 
bedre rustet til å møte klimaendringer. Krav om sykkelparkering og lading for elbil vil kunne 
bidra til lavere klimautslipp. Satsing på sentrum, tydelige rekkefølgekrav og egne 
bestemmelser for grendeutbygging bygger opp under prinsippene for god bolig-, areal og 
transportplanlegging og gir bedre kontroll på kommende boligbygging utenfor tettstedene.  
Vern av dyrka- og dyrkbar mark er innskjerpet gjennom bestemmelser for stedbunden næring 
i LNF.  Samtidig er det foreslått, bestemmelser med forbud mot nydyrking av myr og et 
byggeforbud i myrområdene. 
 

Samarbeid 
De tydeliggjøringer og de forenklinger planforslaget innehar bidrar til at planen blir mer 
forutsigbar. Dette letter samarbeidet om og gjennomføringen av planen. Vi trekker også frem 
som positivt at kommunen har vektlagt samarbeid internt med deltagelse fra 
folkehelsekoordinator og barnetalsperson, samt miljø og teknikk i utarbeiding av 
planforslaget. I tillegg er det gjennomført et medvirkningsopplegg ovenfor ungdomsrådet, 
grunneiere og alle interesserte i høringsperioden. 
 

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