
Innspill til Våler kommunes arealdel 
 

Bakgrunn 

I forbindelse med forrige runde med arbeid med kommuneplanens arealdel, sendte vi inn et innspill 
om å få endret arealformål til LNF – spredt næring (se vedlegg). Dette fordi vi har opplevd formålet 
«Bebyggelse og anlegg» som svært uforutsigbart, og ønsket å ha noen rammer som gjør det enklere 
å utvikle eiendommen i tråd med driften av rideskole uten at dette skal være komplisert og dyrt. Vi 
hadde håpet at en formålsendring kunne medføre eksempelvis enklere saksbehandling av bygninger 
som er direkte relatert til rideskoledriften uten å møte på plankrav. Plankrav må i praksis måtte løses 
med en svært usikker dispensasjonsbehandling hver gang, ettersom det er urealistisk og 
uhensiktsmessig for oss å gå i gang med en reguleringsplan. 

Vi ser nå at det er foreslått en formålsendring til «Idrettsanlegg» på eiendommen, og i den 
forbindelse har vi flere spørmsål. Vi foretrekker å gjøre dette skriftlig fordi det gir dere tid til å 
vurdere dette brevet grundig og evt. stille oppklarende spørsmål, slik at vi kan få en reell vurdering 
og forklaring på problemstillingen. Vi vil imidlertid gjerne stille til et møte for å drøfte dette, men 
tenker det kan være fornuftig å gjøre det utenom de generelle folkemøtene. 

 

Viktige hensyn for oss 

Vi ønsker å belyse et par aspekter her , som kanskje ikke umiddelbart er åpenlyse for de som ikke 
driver rideskole. Dette for at det skal bli enklere å forstå ønskene våre: 

1. Første hensyn, som vi tok opp i forrige innspill, er at når man driver rideskole, så har man 
svært begrenset med ressurser til å sette seg inn i lovverk og håndtere en kompleks 
søknadsprosess slik all bygging krever i dag. Hvis en formålsendring kan forenkle byråkratiet 
for oss og skape en forutsigbarhet i prosessen, er det positivt.  

2. Andre hensyn er det økonomiske. Gyldermyra er en privat drevet rideskole. Vi er ikke 
tilknyttet en klubb, slik eksempelvis Noreødegården er. Dette kommer til uttrykk hver gang 
det er snakk om å søke på midler for tilrettelegging i sporten, hver gang Rytterforbundet 
innfører regler og hver gang koronakompensasjon deles ut til lag og foreninger. Disse 
mulighetene (og i noen tilfeller begrensingene) gjelder ganske enkelt ikke for oss. 
Gyldermyra rideskole er å betrakte som næringsliv. Det betyr at vi betaler skatt, at utgifter til 
lønninger og hold av hestene er driftsselkapet sitt ansvar, og at vi må overleve i en 
konkurranse der mange av konkurrentene får penger utdelt uavhengig av hva de har lagt inn 
av arbeid. Når vi skal reforhandle lån i banken for å få råd til neste modernisering eller 
oppgradering, så vil banken se på hva eiendommen er verdt. Vi har ikke råd til å se bort fra 
de faktorene som kan redusere eiendommens verdi. 

 

Idrettsanlegg vs. LNF med spredt næring 

Vi har forsøkt å se hva konsekvensene blir for oss med dagens forslag. Mht. til punkt 1 ovenfor, har vi 
ikke klart å finne at idrettsanlegg er unntatt plankrav i henhold til pkt 1.5. Vi finner heller ikke noen 
regler vi kan forholde oss til som gir føringer for hva vi kan forvente kan bli innfridd skulle vi søkt om 
dispensasjon. Vi antar derfor at idrettsanlegg må inngå i en reguleringsplan før det kan bygges noe 



som helst. Dette er svært restriktivt for oss, og vil egentlig bli en forverring av dagens situasjon. Vi tar 
gjerne en gjennomgang av dette, dersom vi har misforstått reglene. Når det gjelder punkt 2 overfor, 
så er det rimelig å anta at eiendommen vil falle drastisk i verdi når det blir idrettsanlegg. Dette fordi 
potensielle kjøpere til et idrettsanlegg er langt færre en potensielle kjøpere til bebyggelse og anlegg, 
spesielt med tanke på at det sannsynligvis vil komme en stor næringstomt på andre siden av 
Sånerveien. Dette betyr at formålendringen vil medføre at fremtidig nødvendig oppgradering av 
bygningene kan bli svært vanskelig for oss. 

Vi ser at fotballbaner i Svinndal også er blitt gjort om til idrettsanlegg. Det virker mer logisk ettersom 
slike anlegg enten er offentlig eiendom eller er klubbdrevet, og dermed har tilgang på tilskuddsmidler 
for utvikling av fasilitetene. Det står dessuten mindre på spill for en fotballklubb dersom budjettet 
sprekker. Det vil i praksis bety redusert aktivitet i en periode. Hvis våre budsjetter sprekker betyr det 
at vi går konkurs, må selge hestene, si opp våre dedikerte medarbeidere, og legge ned.  

Vi ser videre at aktivitetsparken på Nordre Paulshus er den eneste eiendommen som er lagt under 
LNF – spredt næring. Vi mener at denne virksomheten står mye nærmere vår virksomhet enn 
idrettsanleggene gjør. De reglene i arealdelen som gjelder Nordre Paulshus, ville også fungert fint for 
Gyldermyra, både for å ramme inn hva vi har lov til å søke om uten krav om reguleringsplan, og for å 
opprettholde verdien på eiendommen. I likhet med aktivitetsparken er arbeidet vi legger inn det som 
får hjulene til å gå rundt, og som gjør at vi kan fortsette å betale skatt. Er det noen spesiell årsak til at 
Gyldermyra ikke er vurdert inn under dette formålet? 

 

Prosess 

Vi kan ikke se at det tidligere innspillet vårt har blir vurdert i denne runden. Vi var av den oppfatning 
at man ikke var nødt til å sende inn innspillene på nytt, men at det som kom inn i forrige runde ville 
bli vurdert på nytt. Dersom vi har misforstått dette, ønsker vi å komme til et møte slik at vi kan gå 
grundig gjennom vår situasjon og se på hva som kan gjøres. Vi ønsker også å forstå hva som blir 
konsekvensene for vår drift videre.  

 

Spørsmålene våre oppsummert:  

1. Er innspillet vårt fra forrige runde blitt vurdert selv om det ikke står oppført i listen? 
2. Stemmer det at det er plankrav for alle tiltak på det som ligger til formål Idrettsanlegg? 
3. Er det noen grunn til at Gyldermyra ikke skal ligge under formål LNF – spredt næring, mtp. 

det som er belyst over og innspillet vi har vedlagt fra forrige runde? Hva er i så fall 
vurderingen? 

 

Vi ser frem til videre dialog, og vil gjerne stille på møte dersom dere finner at det er hensiktsmessig.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Sindre Ratvik 

SR Gylermyra Rideskole



Hei 

Sender med dette en forespørsel angående prosessen rundt kommuneplanens arealdel. Takker for 
det jeg anser som et godt samarbeid med plansjef Anne Grete Trevor. 

  
Vi engasjerte oss i kommuneplanen da vi forstod at den vil ha store innvirkninger for oss. Vi sendte et 
innspill som var ment å skulle være forklarende rundt vår rolle i samfunnet, hvor vi ønsket å finne 
riktig formålsparagraf i samarbeid med kommunen. Elskverdig nok ble vi også tatt godt imot på 
plansjefens kontor. Vi ble også både muntlig og skriftlig invitert til et møte nærmere sommeren for å 
sammen finne denne korrekte definisjon. Tiden gikk, og videre invitasjon uteble. Vi lærte at det var 
grunnet plansjefens fravær. Det var leid inn konsulent som skulle ferdigstille arealdelen. Denne viste 
seg vanskelig å komme i kontakt med. Så kom sommer og ferieavvikling. I løpet av denne perioden 
blir det dette brevet egentlig handler om klart for oss.  Vårt innspill er hverken hensynstatt eller 
loggført. Vi tar derfor ved en helt annen anledning kontakt med Ordfører som elskverdig nok får det 
videre til rådmann. Men nå blir innholdet fullstendig vridd rundt, og mer tillagt som en kommentar til 
samfunnsdelen, hvor det kun virker som om vi vil ha en større del av den økonomiske kaken. Dog det 
er positivt å høre at politikerne synes vi er en god institusjon å støtte opp om, har dette aldri vært 
målet vårt. Vårt mål var å få en formålsparagraf som er forenlig med den drift og den 
konkurransesituasjonen vi lever i. Vi fikk aldri det møtet med plansjefens kontor på våren. Vi har stor 
respekt , og full forståelse for våre medmenneskers helse, så det gjør selvsagt intet. Men vi skal 
likevel stole på at vårt innspill; vår sak, blir tatt med videre. Det er dette som ikke har skjedd.  

 
Vi har selv kommet frem til at spredt næring er det som vil være mest hensiktsmessig for oss. Dette 
er også gitt til lignende næring i området (Nordre Paulshus aktivitetssenter § 5-3 (5-3.1.1)). 

Siden det er gjort en feil i prosessen ber vi derfor kommunen ta en ny høring, og gjøre om 
Formålsparagraf til spredt næring. Vi foreslår følgende bestemmelse medfølgende formålsendringen. 
Det er lagt vekt på vårt eget behov for enklere saksbehandling og ivaretakelse av eksisterende drift, 
men også kommunens behov for å styre utbygging og beskytte landbruket. Vi understreker at en 
formålsendring fra Bebyggelse og anlegg til LNF med spredt næring tross alt er en forbedring mht. 
regionale og nasjonale føringer og vil kunne gi bedre styring med utviklingen på eiendommen. Videre 
vil vi også minne om at det ikke finnes dyrket eller dyrkbar mark på vår eiendom. Hensynet til 
jordvern blir dermed irrelevant. I mange kommuner regnes rideanlegg som en driftsform som går 
under LNF-begrepet. Formålsendringen (enten hele eiendommen eller det som i dag ligger til 
Bebyggelse og anlegg) kan dermed anses som en styrking av norsk landbruk gjennom 
arealdisponering. Endringen vil heller ikke medføre en økning av trafikk over det som allerede 
eksisterer i dag. Det vil kun tjene som en opprydding og tydeliggjøring av hva eiendommen skal 
kunne nyttes til. 

5-3.1.2 LNF-2 – Gyldermyra ridesenter 

Innenfor området tillates tilrettelegging og videreutvikling av ridesenter som ridehall, stall, 
innhegning for hest, bygg for enkel innkvartering av rideleirgjester, mindre kiosk og 
forsamlingslokale, ridestier og lekeplass. Nye selvstendige boenheter tillates ikke.  

Byggetiltak relatert til ridesenteret og som faller innenfor pbl. § 20-1, kan etableres ved godkjent 
søknad til kommunen. Bygninger som skal huse dyr, herunder stall, regnes som alminnelig 
driftsbygning i landbruket jf. Byggesaksforskriften § 3-2. 



Vi ser frem til videre samarbeid og håper å høre fra dere om kort tid.  

 

Mvh 

 

 

Sindre Ratvik 

SR Gylermyra Rideskole


