
     Innspill i forbindelse med detaljregulering av Folkestadveien/ Trollstien 

 

 

Som nærmeste naboer til området som er tenkt utbygd har vi kommet frem til en samlet uttalelse 
angående dette prosjektet. 

I uttalelsen vår er det lagt vekt på følgende punkter: 

 

- Byggehøyde 
- Trafikkøkning 
- Støy 
- Helhetlig sentrumsplan 
- Kulturminner/ gravhauger 
- Våre ønsker 

 

Byggehøyde 

Tegningene som ligger til grunn med 5 etasjer vil gi en byggehøyde inntil 20 meter over bakkenivå og 
jeg vil be dere gjenta høyden høyt for dere selv og se for dere hvor høyt 20 meter blir. 

 Ingen andre bygninger i Våler kommune som er beregnet for boliger har denne høyden i dag. Når 
dette i tillegg er planlagt i et allerede godt etablert boligområde med relativt lik arkitektur og 
byggemåte vil dette på alle måter bryte med eksisterende og omliggende boliger. Foreslått 
byggehøyde i kombinasjon med at det vil ligge så tett inntil omkringliggende boliger, vil medføre 
store ulemper med tanke på innsyn. Med et så høyt bygg vil vi få sjenerende innsyn inn i våre boliger 
og på våre uteplasser. Det vil også gi oss redusert utsikt og sterkt reduserte solforhold.  
 

 

Trafikkøkning 

Utbygger ser for seg inntil 70 boenheter på et relativt lite område, samt tjenesteytende virksomhet/ 
næring. Det krever ikke stor fantasi for å se at utbyggingen vil medføre en stor tilleggsbelastning på 
Folkestadveiene/ Kirkeveien. Når det i tillegg er planlagt en parkeringskjeller for alle de 70 
boenhetene med en innkjøring fra Trollstien, så vil denne utbyggingen, i tillegg til utbyggingen på 
Folkestadbakken/ Folkestad 3 og bygging av ny skole gi en svært anstrengt trafikkøkning i 
nærområdene. 

 

 

 

 

 



Støy 

Ved ferdig etablert bebyggelse med inntil 70 boenheter samt tjenesteytende virksomhet/ næring vil 
dette også medføre en betydelig økning av trafikk, både i forbindelse med næring, men også 
privattrafikk til og fra parkeringskjeller. Erfaring tilsier at varelevering skjer svært tidlig om morgenen 
eller på natten. Da blir varebiler/ lastebiler stående på tomgang mens levering skjer og det vil være 
belastende midt i et etablert boligfelt. Dette har vi erfaring med allerede fra Folkestadtorget. På 
næringsområdet i Vadbakken er det i dag etablert større virksomheter som gir mye støy 
dag/natt/helg. I en årrekke har vi hatt støyutforinger fra dette området og vi har pr. dags dato en 
pågående sak med miljørettet helsevern. Med ytterligere næringsvirksomhet i Folkestadveien får vi 
enda flere støykilder nærmere boligene. Med næring på Folkestadtorget, i Vadbakken og nå i 
Folkestadveien vil flere boliger bli "omringet" av næring og derav støy. Vi vil oppfordre kommunen til 
å håndheve bestemmelser for områdene som allerede er regulert til næring, før det evt. åpnes for 
ytterligere næring. 

Det antas at ventilasjonsanlegg også vil gi betydelig støy for nærområdene. 

 

 

Helhetlig sentrumsplan 

Ifølge utbygger skal byggingen tilføre området nye spennende virksomheter som blant annet apotek, 
fysioterapeut, tannlege osv. Da er vi nysgjerrige på om det er behov for to apoteker, to 
fysioterapeuter og to tannleger innenfor 300 meters avstand?  

Er tanken å flytte eksisterende virksomheter fra Folkestadtorget og ned i nye bygg og hva skal da 
fylles i de arealene som da blir stående tomme? 

Blanding av tjenesteytende virksomhet/ næring virker som en dårlig ide og refererer til Rygge Artium 
hvor så å si alt av næring står tomt årevis etter ferdigstillelse. 

Når det er snakk om utnyttelse av dyrket mark så er myndighetene på generelt grunnlag svært 
restriktive når det kommer til å omregulere slike områder. I dette tilfellet har det alltid vært dyrket 
mark på deler av området. Det kan virke som om kommunen ved et pennestrøk har omregulert 
området. Dette stiller vi oss undrende til, i allefall når vi vet at Våler er en tung Senterpartikommune. 

Hvordan ser kommunens politikere og planutvalget for seg at sentrum i kommunen skal bygges ut 
om 10, 15 og 20 år når innbyggertallet antakelig er mye høyere enn nå? Blir det å anlegge enda et 
nytt og tredje sentrum et annet sted? Omreguleres dyrket mark i nærområdene like lett som det har 
vært gjort nå for å realisere nye sentrumsplaner?  

Man har Folkestadtorget som er etablert i dag og som i tillegg er vedtatt utbygd. Så har man en 
stripe med leiligheter i Folkestadhøgda 2a, 2b og 2c langs Kirkeveien som har ligget der i årtier. I 
tillegg får man da det nye området ved innkjøringen til Folkestadveien. 

Ved å etablere et nytt sentrumsbygg vil det i realiteten gi 2 sentrumsområder adskilt av boliger.  

 

 

 



Kulturminner/ gravhauger 

Viser til kommunestyresak 0057/02 og tilhørende kart, der friområdet og kulturminne er tegnet inn. 
I tegningene fra utbygger ser vi at disse grensene og kulturminnet/gravhaug ikke er hensyntatt. 
Område med kulturminne/gravhaug skal ikke berøres nettopp av den grunn at man ikke har 
tilstrekkelig kunnskap om dem. Vi ber derfor om at kommunen følger opp at tiltaket bevarer disse 
grensene, slik at friområdet med kulturminnet ikke berøres. Vi ønsker at tiltaket ikke endrer 
omgivelsene til, og opplevelsen av kulturminnet.   



 

 

 



 

Våre ønsker 

Vi beboere har ingenting imot utvikling av den fine bygda vår, vi ønsker oss vekst og en sunn 
gjennomtenkt utbygging som omhandler alle deler av bygda.  

I det store bildet er barnehager, skoler, boliger, tjenesteytende virksomhet og næring elementer 
som hører med for å få ei levende bygd, men det krever at politikerne jobber for innbyggerne og ikke 
for utbyggerne. 

Vi ønsker utbygging velkommen og ser for oss boliger/ leiligheter inntil 3 etasjer med arkitektur som 
faller naturlig inn i omgivelsene 

Hvis det er behov for nye arealer så antar vi at landbruksområdet som ligger sør for Kirkeveien like 
lett omreguleres fra landbruksareal til areal for utbygging, og da uten at det vil påvirke naboer i noen 
grad som det vil gjøre her. Dette vil også gi muligheter for videre utbygging NÅR behovet kommer 
om 10, 15 eller 20 år og det ligger så sentrumsnært at alle kan gå til butikkene og leilighetene 

 

Politikere, husk dere er valgt av innbyggerne, ikke utbyggerne 

Vennlig hilsen berørte naboer  

 

Christian Grunnfør    Sylwia Zdunek 

Anne Sofie Skustad    Krzysztof Zdunek 

Thea Kolsvik Grunnfør    Bartek Zdunek 

Therese Holter- Belgen    Renate Holm 

Runar Holter- Belgen    Thomas Sanderød 

Silje Jeanett Holter    Desiree Hegge 

Egil Belgen     Glenn Zetlitz 

Vera Belgen     Knut Aslaksrud 

Marit Nordahl Eng    Anett Aslaksrud 

Britt Marie Stenberg    Frode Christoffersen 

Jan Ove Larsen     Alice Frosterød 

Eileen Stene     Christopher Inderdal Pettersen 

Jørgen Johansen    Maria Bjørn  

Anita Budalen Johansen   Enisa Smajlovic 

Damir Smajlovic


