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VÅL E R KOM M U N E

VU RDERI N G AV I N N SPI LL TI L U TVI DET PLAN AVGREN SNI N G
Plan I D 301 850 Reguleringsplan for Folkestadveien sør

Liste over innspill:

Nr . Navn Dato
1 Nabo/grunneier Christian Grunnfør 03.09.2021
2 Direktoratet for Mineralforvaltning , DMF 06.09.2021
3 Statens vegvesen , SVV 08.09.2021
4 Mosseregionen interkommunale brann og redning , MIB 09.09.2021
5 Statsforvalteren Oslo Viken 09.09.2021
6 Våler vannverk SA 14.09.2021
7 Nabo/grunneier Knut Aslaksrud 15.09.2021
8 Norges V assdrags - og E nergidirektorat, NVE 24.09.2021
9 Naboer for Trollstien 2,4,5,7, og Folkestadhøgda 38, 42 27.09.2021
10 Viken Fylkeskommune 01.30.2021

Oppsummering av innspill Forslagsstillers kommentar

1 . Nabo/grunneier Christian Grunnfør stiller seg undrende til
lite informasjon i fm planprosessen som har pågått siden
2016. Ønsker å få tilsendt plantegninger som viser hvor nye
bygninger er tenkt plassert og nye bygningers høyde, spesielt
for Trollstien 2, 4 og Folkestadhøgda 42. Ønsker informasjon
om eksisterende adkomstvei til T rollstien og adkomstvei til
Kirkebygden barneskole med kommunens planer for mulige
endringer av adkomstveien.

Detaljreguleringsplanen følger over-
ordnete føringer og er avgrenset me d
planavgrensningen i varselet. Planfor-
slaget omfatter ikke adkomstveien til
Kirkebygden barneskole. Grunneiere
holdes underrettet om videre prosess
gjennom dialog og folkemøte samt inn-
spill smulighet i høringsperioden.

Christian Gr un n før ble underrettet om
planprosessen, med kopi til naboer , i
mail den 06.09.2021.

2 . Direktoratet for Mineralforvaltning, DMF påpeker at den fo-
reslåtte plan avgrensning en ikke berører registrerte forekoms-
ter av mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i
drift. P lanen omfatte r ikke uttak av masse som er berørt av
mineralloven og DMF har derfor ingen merknader til planutvi-
delse av reguleringsplan for Folkestadveien .

Tas til orientering.



29. april 2022 2 / 3

3 . Statens vegvesen , SVV har ingen spesielle innspill utover
merknad til planoppstart og bemerke r at Viken fylkeskom-
mune har ansvaret for fylkesveg 121. Forutsetter at revidert
retningslinje for behandling av støy i arealplaner, T -
1442/2021 fra Klima - og miljødepartementet følges.

Tas til etterretning .

4 . Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) er
kjent med at området (hele planområdet) har redusert slokke-
vannskapasitet. MIB påpeker at avklaringer av slokkevanns-
kapasiteten bør gjøres på plannivå pga utfordringer i områ-
det. Det vises til paragraf 21 i veiledning til forskrift om brann-
forebygging s om omhandler å slokke brann tidlig.

Kommunen har et overordnet ansvar for at det etableres til-
strekkelig med slokkevann og vannmengder for automatiske
slokkeanlegg der dette er aktuelt. Dette betyr ikke at det er
kommunen nødvendigvis som skal stå for gje nnomføringen
og kostnaden ved etablering av slik vannforsyning.

I planbestemmelser bør det vurderes at

- tiltakshaver/eier selv har ansvar for å etablere tilfør-
sel av større vannmengder til sprinkleranlegg med
f.eks. vann fra basseng eller åpen kilde, dersom
byggverket som følge av stor takhøyde, høy brann-
belastning, lagring i høye reoler eller lignende krever
dette .

Ansvarlig prosjekterende må alltid avklare med kommunen
hvilke vannmengder som kan leveres til aktuelt byggverk, før
endelig brannstrategi legges til grunn for prosjekteringen. Der
det er klart at etablert vannforsyning ikke er tilstrekkelig, må
tilfredsstillende vannforsyning etableres eller tilfredsstillende
brannsikkerhetsnivå etableres på annen måte.

MIB anser det som ikke gjennomførbart at det prosjekteres
for tilkjørt slokkevann i utbyggingsområder med redusert slok-
kevannsmengde iht forskriftskrav.

MIB anbefal er at det stilles krav til oppgradering av lednings-
nett eller sørges for tilstrekkelig slokkevannsmengde på an-
nen måte ( f.eks ne dgravd tank eller annen egnet løsning).

Brannvesenet forutsetter at krav til tilrettelegging for red-
nings - og slokkemannskap i distriktet til Mosseregionen inter-
kommunale brann og redning (MIB) ivaretas i detaljprosjekte-
ringen.

MIB skal kunne utføre en effektiv rednings - og slokkeinnsats
uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr , jf

http://www.movar.no/tilrettelegging - for - slokkemannska-
per.html

Tas til etterretni ng .

http://www.movar.no/tilrettelegging-for-slokkemannskaper.html
http://www.movar.no/tilrettelegging-for-slokkemannskaper.html
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5 . Statsforvalteren Oslo Viken har ingen kommentarer til utvi-
det planområde , men v iser til tidligere uttalelse fra 14. juni
2016, og ber om at de hensyn som er omtalt blir ivaretatt i ut-
videlsen. Bemerker at de t foreligger nye føringer og veiledere
siden 2016 som må legges til grunn for p lanleggingen, og vi-
se r til nettsider med samlet e n oversikt : https://www.statsfor-
valteren.no/nb/oslo - og - viken/plan - og - bygg/sideoppbeva-
ring/overordnede - foringer - for - kommunal - planlegging/ , støy-
retningslinje T - 1442 /21 og www.planlegging.no og www.mil-
jøstatus.no .

Tas til orientering.

6 . Våler vannverk SA har følgende kommentar til planu tvidel-
sen:

- Alle eksisterende hus på Trollstien får vannforsyning fra
samme område som dere skal omregulere. Det er nødvendig
at disse blir ivaretatt i detaljreguleringsprosessen og at vann-
forsyningen til boligene blir ivaretatt.

- Det bør ses på en helhetlig VA - infrastruktur mellom Folke-
stadtorget (Ve stlia 1 (privat utbygger)), FV121 Kirkeveien og
Folkestadveien, ettersom det skal bygges ut begge steder.
Begge planområder benytter samme infrastruktur.

- Det skal gjøres en utredning for hva som blir nødvendig
slokkevannsfaktor for området.

o  20 l/s

o  50 l/s

Slokkevann skal ivaretas på eiendom-
men

Helhetlig VA - infrastruktur skal prosjek-
teres

7 . Nabo/grunneier Knut Aslaksrud påpeker krav om å hen-
synta kulturminner i området . Han ønsker også at ny bebyg-
gelse hensynta r eksisterende bebyggelse med saltak 33 g ra-
der eller valmet tak 22 grader. Ønsker at mønehøyde følge r
Folkestadfelt 1 regulering shøyde, ca 8,5 m. Er bekymret for
at ny bebyggelse vil forringe eksisterende bolig verdi pga da-
gens landlig e beliggenhet og utsyn .

Detaljreguleringsplanen følger over-
ordnete føringer.

K ulturminner (fornminner) skal hensyn-
tas i samsvar med Fylkeskommunens
registreringer fra 2016

8 . NVEs generelle innspill viser til i nternettsider for arealplan-
legging : https://www.nve.no/arealplanlegging/ og kartkatalo-
gen: https://kartkatalog.nve.no/#kart

Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og ve-
sentlige regionale interesser, jf. NVEs veileder 2/2017 :
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf

Tas til orientering.

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
http://www.planlegging.no/
http://www.milj%C3%B8status.no/
http://www.milj%C3%B8status.no/
https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://kartkatalog.nve.no/#kart
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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9. Naboer for Trollstien 2,4,5,7, og Folkestadhøgda 38, 42
har følgende kommentar til planutvidelsen:
— Både opprinnelig område til utbygging og nytt foreslått

område til utbygging inneholder kulturminner (fornmin-
ner). Bygging ved slike kulturminner er strengt regulert og
skal inne holde sikkerhetssoner på minst 5 meter. Det er
Fylkesarkeolog som skal uttale seg og evnt. godkjenne
utbygging rundt slike områder. Dette er noe som må hen-
syntas ved en eventuell utbygging.

— Opprinnelig område til utbygging er et landbruk, natur - og
friluft sområde (LNFR). Det er ikke ønskelig at man byg-
ger ned matjord og natur - og friluftsområder til fordel for
bolig - og næringsutbygging. Det finnes nok av andre om-
råder å foreta en slik utbygging på i Våler på. Et alternativ
som allerede er nevnt er å videre føre sentrum i kommu-
nen over til industriområdet, og bygge ut her. Dette me-
ner vi er en mye bedre løsning.

— Området må regnes som en del av Folkestad I. Ved byg-
ging av nye boliger og påbygg/tilbygg på dette feltet har
det vært strenge regler med tanke på bo lighøyde. Flere
har fått avslag på tilbygg/påbygg på grunn av høyden og
måtte justere ned mønehøyden slik at den er innenfor
vedtatt regulering. Feltet består av eneboliger med saltak
og valmet tak og evt. ny bebyggelse ønskes innenfor ek-
sisterende reguler ing av Folkestad I – mønehøyde på
max. 8,5 - 9 meter.

— Det er nevnt at det skal legges vekt på å gi bebyggelsen
en arkitektonisk utforming med materialbruk som sam-
menfaller med eksisterende bebyggelse. Det er vel så
viktig at ny bebyggelse også sammenfaller h øydemessig.
Bygninger opp til 4 etasjer vil ikke ta hensyn til eksiste-
rende bebyggelse, disse vil da ruve som en vegg foran
eksisterende bebyggelse.

— Trafikkbelastningen inn Folkestadveien vil øke betydelig
ved en utbygging av dette området. Dette er ikke ø nske-
lig da det allerede er mye trafikk på denne veien i dag.
Det er mange myke trafikanter som benytter seg av
gangstien som i dag går langs fylkesveien, og disse må
krysse Folkestadveien retning øst/vest. Ved økt trafikk vil
faren for ulykker i dette krys set øke betydelig.

— Eiendommene i Trollstien 2, 4, 5 og 7 har tinglyst veirett
over gnr. 2 og bnr. 316. Dette må det tas hensyn til ved
en eventuell utbygging.

Nabo ene ønsker primært at nevnte området ikke bygges ut,
men reguleres til LNFR i sin helhet, gjerne med en liten park
med lekeplass for barn, og at matjorden benyttes til korn - el-
ler gressdyrking, evt beiteområde for husdyr.

Sekundert ønskes småhusbebyggelse me d mønehøyde som
på Folkestad I.

— Kulturminner (fornminner) skal
hensyntas i samsvar med Fylkes-
kommunens registreringer fra
2016 og 2021 .

— Del av planområdet med Trollstien
gbnr. 2/1, 2/316 og 2/173 er avsatt
til boligbebyggelse i KPA, reste-
rende gbnr 2/316 er avsatt til kom-
binert bebyggelse og anleggsfor-
mål.

— Detaljreguleringsplanen følger
overordnete føringer fra KPA .

— Bebyggelsen skal gis en arkitekto-
nisk utforming med materialbruk
som sammenfaller med terrenget
og tilpasses omgivelsene i skal og
uttrykk .

— Trafikkvurdering følger som ved-
legg til planen

— Eiendommene i Trollstien 2, 4, 5
og 7 som har tinglyst veirett over
g nr. 2 og bnr. 316, sikres veiretten
også i bestyemmelsene.
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Viken Fylkeskommune (FK) avd Samferdsel mener at bygge-
grensen mot sentervei av Kirkeveien 121 skal settes til 30
meter . alle parkeringsområder, interne kjøreveier, støttemurer
etc. skal legges ute nfor byggegrensen , jf konstruksjoner reg-
nes som bygg/opplag jf. veglova § 30.

Viken Fylkeskommune (FK) avd Arkeologi påpeker at det in-
nenfor det arealet som inngår i utvidelsen av planområdet,
har det vært registrert en gravhaug, lok id 77822. Etter befa-
ri nger den 1 5.09.2021 og den 30.09.2021 er FK kommet fram
til at dette ikke er et fredet kulturminne .

FK /avd Arkeologi minne r om gravfeltet med Askeladden id
19624, som ligger øst i planområdet. Det er viktig at planarki-
tekt/tiltakshaver er i dialog med fylkeskommunen om hvordan
dette kulturminnet – som er fredet – skal ivaretas i planen.

FK /avd Arkeologi ber om at følgende tek st blir tatt inn i regu-
leringsplanens fellesbestemmelser:

- Dersom det under anleggsarbeider treffes på auto-
matisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av
helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med
trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblik-
kelig stanses og Viken fylkeskommune varsles, jf.
Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kultur-
minneloven) § 8.

Samferdsel:

Planforslaget legger opp til fremtidsret-
tet sentrumsgrep med næringsbebyg-
gelse, handelsrettede funksjoner mot
veien. Planen foreslår 15 meter fra
gang og sykkel vei eller 24 meter fra
senter vei, etter avtale med Fylkes-
kommunen fra dialogmøter. I dialog-
møtet ble det også minnet om Veglova
§29 med krav om frisikt fra sideveg til
hovedveg. Kravet er ivaretatt i en fri-
siktsone H140.

Arkeologi:

Informasjon om kulturminne ne tas til
etterretning og foreslått bestemmelse
ivaretas.


