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1 SAMMENDRAG 

Detaljregulering for Folkestadbakken skal tilrettelegge for boligbebyggelse i tråd 
med ambisjoner om en tettere utnyttelse og sentrumspreg sentralt på Folkestad/ 
Kirkebygden. 
 
Planen er utarbeidet av Arkitekturverket AS på vegne av Folkestadbakken utvikling 
AS. 
 
29.03.2022:  Planområdet er endret med en utvidelse som inkluderer eiendommen 

2/ 288. 
Endringer og konsekvenser av disse er beskrevet videre i nytt punkt 

3.4 og 7.9. 
Arealoppsett i punkt 6.2 er oppdatert med utvidelsen. 

2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikt med planen 
Detaljregulering for Folkestadbakken er en plan for å tilrettelegge for konsentrert 
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse på tomten på Folkestad, som også fra 
tidligere har vært regulert til boligbebyggelse. 
Planen skal sikre gode løsninger for adkomst, felles infrastruktur, dagslysforhold 
rundt planlagt bebyggelse. 
 
Reguleringsplanen utarbeides som privat detaljregulering, jfr. plan- og 
bygningslovens §12-3. 

2.2 Eiersituasjonen 
Følgende eiendommer 
Gnr/ bnr Beskrivelse    Eier   
2/ 163  Folkestadbakken   MBM Eiendom AS 
2/ 163  Veiparsell i Folkestadbakken  MBM Eiendom AS 
2/ 163  Folkestadbakken 1A/ 1B  MBM Eiendom AS 
2/ 288  Folkestadbakken   MBM Eiendom AS 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
Det er ingen tidligere vedtak i saken. 

2.4 Utbyggingsavtaler 
Forhandling og utforming av utbyggingsavtale om opparbeidelse av infrastruktur er 
igangsatt og arbeides frem parallelt med sluttbehandlingen av planforslaget. 

2.5 Krav til konsekvensutredning 
Planen skal legge til rette for utbygging for bebyggelse i tråd med overordnet plan 
og legger ikke til rette for tiltak i forskriftens vedlegg I. 
Det skal ikke legges til rette for bygg for offentlig tjenesteyting (vedlegg II, punkt 11 
j), og planen er således vurdert nærmere om den har vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn. 
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Planen omfatter et areal som tidligere er regulert. Avfallsproduksjon og utslipp som 
konsekvens av planen er marginale, og endres ikke særlig fra gjeldende plan. Det er 
ikke økt risiko for ulykker og katastrofer som følge av planen. 

 
Planen er ikke i konflikt med verneområder, truede arter eller andre forhold nevnt i 
§10, tredje ledd. Konklusjonen er at forslagsstiller har vurdert at planforslaget ikke 
omfattes av krav til konsekvensutredning. 

3 PLANPROSESSEN 

3.1 Oppstart og behandling 
Det ble holdt oppstartsmøte med administrasjonen i Våler kommune 13.02.2020. 

3.2 Varsel om oppstart regulering 
Varsel om oppstart regulering ble varslet i Moss Avis 25.02.2020 og brev ble 
samtidig sendt berørte offentlige myndigheter , naboer og gjenboere. 
Varselet var tilgjengelig på kommunens nettsider frem til first for innspill som var 
satt til 30.03.2020. 

 
Det kom inn 11 merknader til varselet. 
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Sammendrag av merknader og forslagsstillers kommentarer er angitt i kapittel 8. 

3.3 Medvirkning 
Illustrasjon og virkning av planforslaget ble presentert for tilstøtende naboer 22. 
oktober 2020. Av 51 inviterte naboer stilte 7 naboer opp på presentasjonen. 
Presentasjonen innehold illustrasjonsplan og illustrasjoner fra 3D modell samt sol- 
og skyggeanalyser. 
 
Et par naboer i Åslia kommenterte at blokkene kom nærme, og ønsket at disse ble 
flyttet lengre mot øst. Dette er vurdert av plankonsulent etter møtet, men ansett 
som ikke ønskelig da det blir større terrenginngrep og vesentlig mer skygge mot 
naboer i øst. Avstanden fra blokker til nærmeste tomtegrenser i Åslia er over 17m 
og ansett som god. 
Flere naboer var opptatt av støy under byggetiden. Forslagsstiller beskrev at deres 
arbeider vil foregå i tråd med gjeldende regelverk og innenfor normal arbeidstid 08-
16 på hverdager. 
 
Forventet oppstart av bygge- og anleggsarbeider ble antydet til våren 2022. 
De fremmøtte naboene fikk tilsendt illustrasjonsplan på e-post etter møtet. 

3.4 Endring/ utvidelse av planområdet februar-mars 2022 
Varsel om endring av reguleringsplan ble varslet naboer og berørte offentlige 
myndigheter (Statens vegvesen og Viken Fylkeskommune de 04.02.2022. 
Varselet var tilgjengelig på kommunens nettsider og frist for innspill som var satt til 
28.02.2022. Det kom ingen innspill til varselet. 
 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

4.1 Statlige rammebetingelser, rikspolitiske retningslinjer, nasjonale forventninger 
Nasjonale forventinger til regional og kommunalplanlegging 2019-2023, inneholder 
føringer og forventinger til blant annet by og tettstedsutvikling, samferdsel og 
infrastruktur, og skal tas hensyn til i den kommunale planleggingen. Vektlagte 
utfordringer i denne fireårsperioden er:  

 Å skape et bærekraftigvelferdssamfunn  
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning  
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  
 Å skape et trygt samfunn for alle 

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging, har 
som mål at planlegging av arealbruk og transportsystem skal utvikle og fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling, bærekraftige byer og tettsteder, verdiskapning og 
næringsutvikling, samt fremme helse, miljø og livskvalitet. Transportbehovet skal 
søkes begrenset, og klima og miljøvennlig transport skal vektlegges. Sykkel og 
gange som transportform skal til legges vekt der forholdene ligger til rette for dette. 
 
Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging og klimatilpasning har som 
formål å stimulere kommune, fylkeskommune og stat gjennom planlegging og 
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myndighets og virksomhetsutøvelse og bidra til reduksjon av klimagassutslipp en 
miljøvennlig energiomlegging og bedre klimatilpasning.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen har 
som formål å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging, gi bedre 
grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser og sørge for at 
konsekvenser for barn og unge alltid vurderes i plansaksbehandlingen. Arealer og 
anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det sikres varierte og store nok 
lekearealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Omdisponering 
av arealer brukt av barn skal plikte kommune og utbygger å fremskaffe 
erstatningsarealer som tilfredsstiller hensynene nevnt over mht. kvalitet og 
egnethet.  

4.2 Regionale og kommunale planer 
Fylkesplanen «Østfold mot 2015» angir viktige arealstrategier og retningslinjer for 
areal- og energibruk. 
"Hensikten med den reviderte planen er konkret å fremme en tettere og mer 
kompakt utvikling som gir mindre forurensende biltrafikk, mindre avgang av dyrka 
mark, at det utvikles urbane miljøer med nyskapende næringsliv og skapes 
bomiljøer som motvirker sosial ulikhet. 
Som regional arealstrategi i Mosseregionen legges det for ny boligbebyggelse opp 
til omforming og fortetting. 
 
I gjeldende kommuneplans arealdel er planområdet avsatt til boligbebyggelse. Et 
mindre areal i sydøst er avsatt til naturområde. 
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4.3 Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet omfattes av gjeldende Reguleringsplan for Folkestad II datert 1988. 
 

 
Reguleringsplan for Folkestad II. (ID 12) 
 
Arealene er i gjeldende planer regulert til byggeområde boliger, kjøreveg og gang- 
og sykkelveg. 
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4.4 Tilgrensende planer 
Utover gjeldende plan for området omfattes arealene syd og vest for planområdet 
av Reguleringsplan for Folkestad I, datert 1984. 
 

 
Reguleringsplan for Folkestad I (ID 8), sør og vest for planområdet 
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4.5 Planstrategi for Våler 2020-2024 
Ny planstrategi er under utarbeidelse av Våler kommune.  
 

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet. Avgrensning og størrelse på planområdet 
Planområdet omfatter flere parseller av eiendommen 2/163 som står igjen som et 
ubebygget areal sentralt inne i boligområdet på Folkestad. Eiendommen ligger inntil 
Folkestadveien, som er en av to adkomstveier inn i området. 
Planavgrensningen følger eiendomsgrensene mot sør, vest og øst. Mot øst grenser 
planen mot Folkestadveien, og avgrensningen er lagt i kantavgrensning av gang- og 
sykkelvei langs denne.  
 
Planområdet er på 17,0 daa. 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området er regulert til boligbebyggelse, men foreløpig ikke utbygget. 
Den regulerte vegen Folkestadbakken er opparbeidet (grunnarbeider samt vann- og 
avløpsledninger i grunnen) og de lavereliggende arealene er utfylt med 
sprengsteinsmasser. 
Forøvrig er det stedbunden skogsvegetasjon på stort sett hele området. 
 
Områdene rundt er utbygget til frittliggende og sammenbygget småhusbebyggelse. 
Like øst for planområdet, på motsatt side av Folkestadveien ligger det barnehage 
og barne- og ungdomsskole.  

5.3 Landskap 
Planområdet ligger i den sydvendte skråningen av en mindre ås inne i et 
eksisterende boligområde. Planområdet ligger relativt lavt i forhold til omliggende 
boligområder mot nord og er ikke del av noe fremtredende element i 
landskapsbildet. 
Toppunktet av åsen ligger utenfor planområdet, er regulert til friareal hvor 
eksisterende vegetasjon står uberørt. 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ut fra offentlig registre ikke kjent at det er automatisk fredete kulturminner 
som har behov for særlig vern i planområdet. Fylkeskonservatoren har ikke vurdert 
at det er behov for arkeologiske undersøkelser. 
 
Det er ved befaring ikke funnet spor av evt. tidligere tiders kulturmiljø innenfor 
området. Arealet ble delvis forberedt med sprengsteinsmasser som grunnlag for 
boligbebyggelse en gang mellom 1985-2005. 

5.5 Naturmiljø 
Planområdet er i stor grad preget av å ligge mellom bebyggelse og stor 
menneskelig påvirkning. Naturmiljøet innenfor planområdet er indirekte berørt av 
tilstøtende tiltak. Det er ikke registrert observasjoner av rødlistede arter i området. 
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Det er enkelte observasjoner av Gulspurv (nær truet) tett på området. Dette er en 
stand/ streiffugl (korte og lengre tokt) og hekker stort sett på bakken. Det er mindre 
sannsynlig at den holder til/ hekker innenfor planområdet - tett på bebyggelse, 
katter og andre husdyr. 
Det er også registret enkelte observasjoner av karplanter i åpne, lavereliggende 
områder syd for planområdet. Terrengets helning og tettere skogsvegetasjon gjør 
det lite sannsynlig at disse også finnes i planområdet. 
Jordressursene er angitt som bebyggelse og skog med middels bonitet. 
 
Planområdet ligger inneklemt mellom boligbebyggelse, og er derfor ikke av 
betydning for landskapsøkologiske sammenhenger. Planområdet består imidlertid 
av skog som danner grunnlaget for økosystemtjenester. 
Områdets økologiske funksjon for vilt er relativt lav, men skogsarealene benyttes i 
en viss grad som leveområder for fugl. 
Skogsarealene bidrar til karbonbinding og -lagring, tømmer, luftrensing, lokal 
klimaregulering, og erosjonssikring. I tillegg kommer rekreasjonsverdi forbundet 
med hverdagsaktiviteter som turer og trening i boligområdet, og generell ikke-
bruksverdier knyttet til bevaring av naturmangfold. Det er ingen vannforekomster i 
området. 
 

 
Utsnitt av artskart.artsdatabanken.no 



    
Arkitektur 
      verket 

 Detaljregulering for Folkestadbakken  Side 12 av 33

5.6 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk, uteområder 
Området er ikke del av noen viktig grøntstruktur, selv om det inntil planområdet i 
nord er regulert inn et friareal. Det er ikke påvist at området benyttes i særlig grad 
for lek eller rekreasjon. Det er ikke opparbeidede rasteplasser eller spor av stier/ 
bruk i terrenget. 
Området inngår i orienteringskartet Kirkebygden. 

5.7 Landbruk 
Arealene innenfor planområdet har ikke naturgrunnlag for dyrking. 

5.8 Trafikkforhold 
Folkestadveien med ensidig gang- og sykkelveg grenser til planområdet på 
østsiden, med adkomsten til Folkestadbakken i sydøstlig hjørne. Vegen har 
fartsreduserende tiltak og fartsgrense 30 km/t. 
 Folkestadveien har fartsgrense 30 km/t, er opparbeidet med 5,5 m og har 
fartsreduserende tiltak. Gang og sykkelveien er skilt fra vegen med grøft og har en 
asfaltert bredde på 2,5 m. 

5.9 Kollektivdekning 
Området har kollektivdekning nærmest fra Kirkebygden skole med rutene 255, 257, 
620 og fra Folkestadfeltet med rute 253, 257, 641, 620 med avganger annenhver 
time. Holdeplassen ved Kirkebygda skole er den nærmeste med ca. 160 meter fra 
området. Holdeplassen Folkestadfeltet har en avstand til området på ca. 600 m.   
 

 



    
Arkitektur 
      verket 

 Detaljregulering for Folkestadbakken  Side 13 av 33

Utsnitt fra En Tur. Nærmeste holdeplasser til planområdet. 

5.10 Barns interesser 
Det er ikke observert bruk eller spor av aktiviteter som tyder på at området blir 
benyttet til lek eller rekreasjon. I skogteigen nord for planområdet er det noen tråkk 
og spor etter frilek. 
 
Det er i planen avsatt areal til lekeområder innenfor planen. I tillegg er det store 
grøntområder rundt kollen i nord som vil bli bevart. 

5.11 Teknisk infrastruktur 
Det ligger ledninger for vann og avløp i Folkestadveien, eid av henholdsvis Våler 
Vannverk og Våler kommune, og det ble på 80-/ 90-tallet etablert infrastruktur i 
Folkestadbakken. 
 
Hafslund Nett har elektriske anlegg og høyspenningskabler innenfor planområdet.  
 
Området ligger utenfor konsesjonsområder for fjernvarme. 

5.12 Grunnforhold 
 

 
Kart fra NVE: Grunnforhold  
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Området er ikke angitt som aktsomhetsområde for noen områder (Kvikkleire og 
snø-, stein-, flom- eller jordskred) hos NVE. 
 
 

5.13 Støyforhold 
Det er ingen støykilder som påvirker planområdet. Støysituasjonen fra 
Folkestadveien er begrenset av lav fartsgrense og begrenset trafikkmengde. En 
vesentlig økt bruk av denne veien er ansett som lite sannsynlig basert på godkjente 
planer for Folkestad 3. 
 

 
 
Utsnitt kart Hensynssoner -Støy. Våler kommune 
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Vegvesen.maps.arcgis.com, Støy fra riks og fylkesveger 
 
Området er ikke angitt som aktsomhetsområde for noen områder (Kvikkleire og 
snø-, stein-, flom- eller jordskred) hos NVE. 
 

5.14 Luftforurensning 
Basert på tilgjengelige miljødata fra miljødirektoratet (Miljøstatus) er luftkvaliteten 
godt innenfor grenseverdiene. Basert på plassering, avstand til større veger og 
ingen større fabrikkanlegg i nærheten, antas det at vedfyring er en av de viktigeste 
kildene for lokal luftforurensning. 
 
Generelt sett har luftkvaliteten blitt bedre i Norge siste 20 år. Svevestøv fra 
vedfyring, som utgjør nesten halvparten av utslippene er også redusert i samme 
periode.  

5.15 Risiko og sårbarhet - metode 
Hensikten med risiko‐ og sårbarhetsanalyser (ROS‐analyser) er å utarbeide et 
grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres 
i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og 
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bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og 
publikum forøvrig.  
I følge plan‐ og bygningslovens § 3‐1 skal planer etter loven blant annet: 
 
”...h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på 
helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.” 
 
For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, 
ulykker, driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger 
risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er behov 
for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak for. ROS‐analysen har i så måte en 
viktig praktisk verdi i gjennomføringen av planen (jf. PBL § 4‐3). 
 
Tabell som viser prinsippet for klassifikasjon av risiko: 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært 
alvorlig 

4. Svært 
sannsynlig 

    

3. Sannsynlig grønn gul  rød 

2. Mindre 
sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     

 
 Hendelser i røde felt: umiddelbare tiltak nødvendig.  
 Hendelser i gule felt: overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad / nytte.  
 Hendelser i grønne felt: rimelige tiltak gjennomføres.  

 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

 Svært sannsynlig (4) - kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.  
 Sannsynlig (3) - kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig).  
 Mindre sannsynlig (2) - kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år).  
 Lite sannsynlig (1) - en teoretisk sjanse for hendelsen; sjeldnere enn hvert 

100 år.  
 
Vurdering av konsekvens for uønsket hendelse er delt i:  

 Svært alvorlig (4) Personskade som medfører død eller varig men; mange 
skadd,  

langvarig miljøskade, system settes varig ut av drift, 
uopprettelig skade på eiendom 

 Alvorlig (3)  Behandlingskrevende skader, system sette ut av drift over 
lengre 

tid; alvorlig skade på eiendom.  
 Mindre alvorlig (2) Få/ små skader, systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke finnes. 
 Ubetydelig (1)  Ingen alvorlig skade, systembrudd er uvesentlig 
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5.16 Risiko og sårbarhet – sannsynlighet og konsekvens 
Bruttoliste over mulige uønskede hendelser: 
   

Aktuelt Sann-
synlig 

Konse- 
kvens 

Risiko Kommentar/ 
tiltak 

Naturrisiko: Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre 
risiko for: 
1 Erosjon Nei 

   
Ingen kjent 
risiko 

2 Kvikkleireskred Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

3 Steinskred/-sprang  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

4 Jord- og flomskred  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

5 Snø-/is skred  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

6 Løsmasse-skred  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

7 Sekundærvirkninger 
av ras/skred 
(flodbølge, 
oppdemning, 
bekkelukking m.m.) 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

8 Sørpeskred  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

9 Elveflom  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

10 Tidevannsflom  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

11 Havnivåstigning, 
stormflo  

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko  

12 Overvannsflom Nei 
   

Ingen kjent 
risiko  

13 Isgang  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

14 Radongass  Ja 2 2 
 

Ukjent risiko, 
tiltak sikret 
gjennom forskrift 
til Plan og 
bygningsloven. 

15 Naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

16 Skog- eller 
gressbrann  

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

17 Sterk vind (storm, 
orkan m.m.)  

Nei 
   

Deler av 
planområdet 
ligger noe 
eksponert, men 
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ikke noen kjent 
risiko 

18 Nedbørutsatt  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

19 Klimaendring  Ja 3 2 
 

Utsikter for mer 
ekstremvær og 
spesielt 
kortvarig 
styrtregn 

20 Andre naturgitte 
forhold  

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

Teknisk og sosial infrastruktur: Strategiske områder og funksjoner. Kan 
planen få konsekvens for: 
21 Sårbar flora Nei 

   
Ingen kjent 
risiko 

22 Sårbar fauna/fisk Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

23 Naturvernområder  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

24 Vassdragsområder  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

25 Automatisk frede 
kulturminner  

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

26 Nyere tids 
kulturminne/-miljø  

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

27 Viktige 
landbruksområder 
(både jord-
/skogressurser og 
kulturlandskap) 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

28 Parker og 
friluftsområder  

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

29 Andre sårbare 
områder  

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

Teknisk og sosial infrastruktur: Strategiske områder og funksjoner. Kan 
planen få konsekvens for: 
30 Vei, bru, knutepunkt Nei 

   
Ingen kjent 
risiko 

31 Havn, kaianlegg  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

32 Sykehus/-hjem, kirke  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

33 Brann/politi/ambulan
se/sivilforsvar  

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

34 Kraftforsyning  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

35 Vannforsyning  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

36 Telenett  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 
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37 Forsvarsområde Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

38 Tilfluktsrom  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

39 Jernbane  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

40 Rekreasjonsområde 
(idrett og lek)  

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

41 Anne infrastruktur  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

Virksomhetsrisiko: Berøres planområdet av, eller medfører planen risiko 
for: 
42 Støy og vibrasjoner  Ja 3 2 

 
Begrenset støy 
fra 
Folkestadveien, 
støy i 
anleggsperioden 
for 
grunnarbeider. 

43 Støv Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

44 Forurensing av grunn  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

45 Kilder til akutt 
forurensing i/ved 
planområdet 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

46 Tiltak i planområdet 
som medfører fare 
for akutt 
forurensning 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

47 Tiltak i planområdet 
som medfører fare 
for forurensning til 
grunn eller 
sjø/vassdrag 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

48 Kilder til permanent 
forurensning i/ved 
planområdet 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

49 Endring i 
grunnvannsnivå 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

50 Elektromagnetisk 
stråling/høyspenning 

Nei 
   

Høyspentledning 
ligger utenfor 
planområdet i 
nord. 

51 Risikofylt industri 
m.m. 
(kjemikalie/eksplosiv, 
olje/gass, radioaktiv) 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

52 Skog-/lyngbrann  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 
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53 Dambrudd  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

54 Regulerte 
vannmagasiner, med 
spesiell fare for 
usikker is, endringer i 
vannstand m.m. 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

55 Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc.  

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

56 Avfallsbehandling  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

57 Oljekatastrofeområd
e 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

Transport: Er det risiko for: 
58 Ulykke med farlig 

gods  
Nei 

   
Ingen kjent 
risiko 

59 Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til 
området  

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

Trafikksikkerhet og trygghet: Er det risiko for: 
60 Ulykke i av-

/påkjørsler  
Nei 

   
Trafikkberegning
er for 
planområdet 
viser begrenset 
trafikkmengde 
på adkomstveier 
og kryss. 

61 Ulykke med 
gående/syklende  

Ja 2 2 
 

Ingen fare 
utover generell 
risiko ved ferdsel 
i trafikk i 
tettbygde strøk. 

62 Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomførin
g 

Ja 1 4 
 

Store 
anleggsarbeider 
på eksisterende 
infrastruktur i et 
bebygd område - 
med barnehage 
og barneskole 
tett inntil. 

63 Andre ulykkespunkt  Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

64 Er tiltaket i seg selv 
et sabotasje- 
/terrormål? 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

65 Er det potensielle 
sabotasje- /terrormål 
i nærheten? 

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 

66 Annen 
virksomhetsrisiko  

Nei 
   

Ingen kjent 
risiko 
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5.17 Risiko og sårbarhet – samlet vurdering og forslag til avbøtende tiltak 
Tabell som viser samlet risikovurdering: 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært 
alvorlig 

4. Svært 
sannsynlig 

    

3. Sannsynlig  19, 42   

2. Mindre 
sannsynlig 

 14, 61   

1. Lite sannsynlig    62 

 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha 
alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. Tabell ovenfor. Hendelser 
med slikt risikonivå samt forslag til avbøtende tiltak kommenteres her nærmere. 
 
Punkt 14. Radon 
Sikring av radon fra grunnen er sikret gjennom forskrift til plan og bygningsloven. 
Radonsperre og mulighet for sug/ utlufting ved påvist radon. 
 
Punkt 19. Klimaendring 
Områder for ny bebyggelsen er lagt til høyereliggende områder og det er 
hensyntatt overvann.   
 
Punkt 42. Støy og vibrasjoner 
Støyberegninger og tiltak for dette følger som vedlegg til planbeskrivelsen. Tiltak 
for reduksjon av støybelastning i anleggsperioden mot omliggende boligbebyggelse 
i og rundt planområdet er sikret gjennom bestemmelse. 
 
Punkt 61. Ulykke med gående/syklende 
Trafikkarealer er dimensjoneres etter Statens vegvesen håndbok N100 med 
nødvendig frisikt og egne løsninger for gående og syklende. 
 
Punkt 62. Trafikkulykke ved gjennomføring 
Sikring av bygg- og anleggsarbeid er nedfelt i plan og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter. Det er ikke vurdert at ytterligere tiltak er nødvendig. 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Presentasjon av forslagsstiller 
Folkestadbakken utvikling AS er heleid av MBM Eiendom AS, som er et lokalt foretak 
som utvikler og oppfører frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i egen 
regi. 

6.2 Planlagt arealbruk 
Det er utarbeidet illustrasjonsplan for å vise hvordan området kan utvikles. Endelig 
antall, plassering, utforming og bruk avklares i forbindelse med konkrete 
byggesaker. Se illustrasjonsplan for planforslaget. 
Arealoppsett fordelt på formålskategorier: 
 
Formål Areal BYA (prosent/ 

areal)  
Kommentar 

Bebyggelse og anlegg 
Blokkbebyggelse 1.820 50% / 910 m2 Anslått 30 

boenheter 
Konsentrert 
småhusbebyggelse 

8.243 45% / 3.709 m2 Anslått 39 
boenheter 

Energianlegg 49   
Renovasjonsanlegg 56   
Lekeplass 571   
Sum denne kategori 10,73

9 
  

Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg 2.378   
Gang- og sykkelveg 419   
Annen veggrunn, 
grøntanlegg 

431   

Annen veggrunn, teknisk 
anlegg 

946   

Parkering 868   
Sum denne kategori 5.042   
Grønnstruktur    
Naturområde 2.847   
Sum denne kategori 2.847   
Totalt 18.62

8 
  

    
  4.619 m2 BYA 69 boenheter 

 

6.3 Parkering 
Krav til parkering for personbiler er angitt som maksimumsgrenser og spesifisert 
med en andel gjesteparkering. Det er også angitt krav for tilrettelegging for lading 
av EL-bil. 
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Maksimumsgrensen til parkering er høyere enn i mer tettbygde strøk basert på at 
planområdet ligger et godt stykke fra større arbeids- og handelsområder. 
Området har noe kollektivdekning, men ligger til tross for lokalt gode traseer for 
gange og sykkel, for langt unna service- og arbeidsområder for utstrakt bruk av 
sykkel og gange. 
 
 
Det er satt følgende minimum/ maksimum antall p-plass pr. boenhet: 
Boenhet under 50m2 BRA  min. 0,4 plass / maks. 1 plasser 
Boenhet over 50m2 BRA  min. 0,8 plass / maks. 2 plasser 
 
I tillegg kan/ skal det opparbeides gjesteplasser. 
 
Det skal avsettes tilstrekkelig plass til sykkelparkering, som i dette området er 
vurdert til 2 plasser pr. boenhet. En av plassene kan ligge i avsatt areal for 
sportsbod. 
Det er også angitt kvalitetskrav og minimumskrav for lås, størrelse og antall for 
sykkelparkering. 

6.4 Tilknytning til infrastruktur 
Bebyggelsen knyttes til eksisterende kommunale ledninger for vann og avløp i 
Folkestadveien. Eksisterende anlegg i Folkestadbakken kan ikke benyttes og 
saneres 
 
Det er antydet behov for å etablere ny nettstasjon for ny bebyggelse, det er avsatt 
areal for denne inntil offentlig veg sentralt i området. 
Hafslund Nett har elektriske anlegg og høyspenningskabler innenfor planområdet.  
 
For fremkommelighet for renovasjon-, brøyte- og utrykningskjøretøy anlegges det 
vendehammer ved veitraseene til bebyggelsen.  

6.5 Trafikkløsning 
Adkomsten frem til planområdet er fra eksisterende vei, Folkestadveien i øst. 
 
Det planlegges for 2 adkomstveier inn til området, en nedre vei i sydøst og en øvre 
vei i krysset Folkestadveien-Østlia. Angitt som SKV2 og SKV3 på plankartet. 
Med dette fordeles trafikken og skaper et generelt tryggere bomiljø enn med felles 
og mer trafikkert vei. Begge veier er utformet som korte blindveier med 
snuhammer, asfaltert veibredde 4 meter og 1,5 grøft/ sideareal på hver side. Den 
øvre veien vil betjene ca. 38 boenheter og den nedre vil betjene ca. 24 boenheter. 
 
Nesten samtlige (22 av 28) avkjørsler til boligene vil foregå fra felles adkomstvei 
(f_SKV3-5) og ikke direkte ut i offentlig veiareal. 
 Veiene er dimensjonert iht. Statens Vegvesen håndbok N100. 

6.6 Kollektivløsning 
Planforslaget påvirker ikke eksisterende løsninger. Planforslaget legger ingen 
hindringer for kollektivtrafikk i Folkestadveien, dersom dette kan bli aktuelt en gang 
i fremtiden. 
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6.7 Universell utforming 
Prinsipper for universell utforming er ivaretatt i planforslaget gjennom 
bestemmelser og de overordnede adkomstforholdene til byggeområdene. 
Bebyggelsen er søkt lagt slik i terrenget at adkomst skal kunne oppfylles for 
samtlige boliger. Fellesarealer som lekeplasser skal utformes med universell 
adkomst frem til sitteplasser. 

6.8 Estetikk og bygd miljø 
Planforslaget legger opp til en variert bebyggelse som er tilpasset lokale forhold og 
ønsker. 
Planområdet er delt opp i et øvre og nedre område som igjen består av flere 
boliggrupper. Med dette skapes det mindre felt/ nabolag som har krav om enhetlig 
utforming. 
 
I syd legges det opp til rekkehus og kjedede eneboliger i 2 etasjer. I nord er det lagt 
til rette for 2 firemannsboliger i 2. etasjer og 2 blokker i inntil 4 etasjer. 
Foruten blokkene er bebyggelsen nokså lik øvrig bebyggelse i området med tanke 
på skala og høyder. 
 
Blokkene er et nytt element i området, og de er derfor plassert tilbaketrukket mot 
skogkanten i nord. Denne plasseringen er lite fremtredende i området og skogen 
bak skjuler de i stor grad for bakenforliggende bebyggelse. 
 
Det legges opp for omfattende bruk av treverk som utvendig kledning på alle bygg. 
Dette gjør at byggene, både små og store, glir inn i de bygde og naturgitte 
omgivelsene i området. 
 

6.9 Vegetasjon og landskap 
Eksiterende vegetasjon i planområdet vil i stor grad påvirkes av anleggsarbeider for 
infrastruktur og bebyggelse. Skade på rotsystemer, endring av grunnvannsnivå og 
fjerning av skjermende trær vil endre vekstforhold for resterende vegetasjon 
utenfor anlegg- og byggesoner. For å ivareta sikkerheten for omgivelsene anbefales 
det derfor at alle trær med høyde over 7-8m fjernes før byggearbeider påbegynnes. 
 
Før oppstart av arbeider bør det gjøres undersøkelser og tiltak for bevaring av 
bunnvegetasjon og enkelte mindre trær som på sikt kan vokse seg større innenfor 
områdene GN1 og GN2.  
 
Planområdet er ikke fremtredende i landskapsbildet. Anlegg og bebyggelsen er 
tilpasses til landskapet. 

6.10 Fjernvirkning 
Planområdet ligger lite eksponert i landskapsbildet. Deler av den foreslått 
bebyggelse kan ligge moderat høyere enn den nærmeste bebyggelsen rundt, men 
lavere enn øvrig bebyggelse nord for området. 

6.11 Overvannshåndtering 
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Prinsipper for lokal fordrøyning på egen grunn er sikret i planbestemmelsene for å 
hindre økt avrenning og -hastighet som følge av tiltak som planforslaget legger til 
rette for. 

6.12 Fremmede arter, masseutskiftning 
Det er påvist enkelte svartelistede fremmedarter like syd for planområdet. Om slike 
påvises innenfor planområdet skal behandling av disse og masseutskiftning utføres 
i tråd med planbestemmelsene. 

6.13 Støy (jf. Retningslinjer i T-1422) 
Området omfattes ikke av støysoner fra trafikk eller andre kjente støykilder. Støy er 
sikret gjennom generell bestemmelse om støyretningslinjer i planbestemmelser. 

6.14 Rekkefølgebestemmelser 
Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser for å sikre opparbeidelse av veier, 
lekeplasser og turstier innenfor planområdet. 

7 VIRKNINGER/ KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

7.1 Regionale og kommunale planer 
Planforslaget følger opp formålene i gjeldende kommuneplanens arealdel, og ønsket 
om styrking av lokalsenteret i Kirkebygden gjennom fortetting og god 
arealutnyttelse. 
 
Avsatt lekeareal er større en hva som er angitt som minsteareal i forslag til 
bestemmelser.  

7.2 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at dersom det i forbindelse med 
anleggsarbeidene påtreffes automatiskfredete kulturminner skjer en umiddelbar 
stans av arbeidet og at myndighetene varsles. 

7.3 Naturmangfoldloven 

Kunnskapsgrunnlaget (§ 8)  

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet.» 

Det følger av naturmangfoldlovens §8 at det skal foreligge et tilstrekkelig 
vitenskapelig kunnskapsgrunnlag før beslutninger kan tas. Kravet omfatter både 
kunnskap om områdets naturmangfold og tiltakets påvirkning på dette. Tilgjengelig 
informasjon i offentlige databaser er gjennomgått, og området er befart innenfor 
vekstsesongen. Dette anses å være tilstrekkelig grunnlag for å vurdere arters 
bestandssituasjon og naturtypers utbredelse og økologiske tilstand. Effekten på 
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naturelementene i området vurderes som kjent. Tiltak det legges til rette for i 
planforslaget vil medføre lite skade på områdets naturmangfold. Planområdet er av 
relativt urban karakter og med natur preget av menneskelig aktivitet. Det anses 
som lite sannsynlig at det forekommer naturverdier som ikke er 
observert/registrert. Kravet om tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag anses å være 
oppfylt. 

Føre-var-prinsippet (§ 9)  

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig 
vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.» 

Sannsynligheten for alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet er lav, og føre-var-
prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse (ut over spredningshindrende 
behandling av fremmede skadelige arter). Det anses også som lite sannsynlig at 
spesielt viktige arter ikke har blitt registrert.  

Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)  

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for.»  

Planområdet ligger i et område med moderat utbyggingspress, men det er ikke 
kjent at det foreligger andre reguleringsplaner under arbeid som vil øke den 
samlede belastningen på nærområdet utover allerede godkjente plan for Folkestad 
3. Belastningen øker marginalt med denne planen siden arealet allerede er berørt 
av omsluttende anlegg og bebyggelse og det er få naturelementer som påvirkes. 
Størsteparten av utbyggingen er lagt til allerede bebygd og påvirket areal. Den 
samlede belastningen forringer ikke vesentlig økosystemfunksjonene og -tjenestene 
som leveres av naturelementene i området. 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11)  

«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets 
og skadens karakter.»  

Tiltak det åpnes for innenfor planområdet er antatt å medføre meget begrenset 
skade på naturmangfoldet i området. Tiltakshaver dekker kostnadene ved å 
gjennomføre spredningshindrende tiltak for fremmede skadelige arter i 
planområdet.  

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12)  

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i 
slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 
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tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 
beste samfunnsmessige resultater.» 

Det forutsettes at det i anleggsfasen sikres mot tilstøtende friområde i nord, slik at 
tiltak ikke volder unødig endring av grunnvannsforhold eller teknisk skade. 

7.4 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Det er ikke registrert merkbar bruk av planområdet som rekreasjonsområde. 
Planforslaget sikrer nye turstier og god adkomst til naturareal nord for planområdet. 

7.5 Sol/ skyggeanalyse 
Alle foreslåtte byggeområder i planen ligger med god avstand til omliggende 
bebyggelse. 
Alle byggeområder har gode til veldig gode solforhold i og med at planområdet 
ligger i en sydvendt skråning.  
 
Sol- og skyggeanalyser av maksimal utnyttelse er utarbeidet som illustrerende 
vedlegg til planforslaget. Oppsummert viser disse at eksisterende vegetasjon har en 
vesentlig større skyggevirkning på omgivelsene enn bebyggelsen som tillates i 
planforslaget. Bebyggelsen vest for planområdet får mer sol på formiddag enn i 
dag, og bebyggelsen øst for planområdet får mer sol på ettermiddagene. 
 

 Bebyggelsen i BKS-områdene skygger ikke på/ for omliggende tomter 
 Bebyggelsen i BBB-område skygger noe inn på naturområdet i nord, men 

veldig lite for andre tomter eller offentlige arealer 

7.6 Trafikkforhold 
Eksisterende trafikkbelastning i Folkestadveien er begrenset til tilkomst til 
eksisterende boliger nord og øst for planområdet. Veien er opparbeidet som 
overordnet adkomstvei til boligområdet og tåler vesentlig større belastning ift. 
kapasitet. De antatte 62 nye boenhetene vil kun gi en moderat trafikkøkning på 
Folkestadveien. 
Det videre hovedvegnettet i Våler er fylkesveier med god kapasitet. 

7.7 Barns interesser 
Planforslaget hensyntar og sikrer barn- og unge et godt oppvekstmiljø med konkret 
å etablere nye lekeplasser, sikrer gode uteoppholdsarealer generelt og setter av 
naturområder tett på ny bebyggelse. 
Plan legger også til rette for nye snarveier mellom området Folkestad 1 og 
Folkestad 2, som knytter disse bedre sammen enn i dag.  
Brukbarhet og sikkerhet for barns ferdsel, enten det er gående, syklende e.l. er 
vektlagt i planforslaget med trygge og sikre sti-traseer både internt i området og 
mot øvrige områder, skole, barnehage osv. 
 
Minstekrav til uteoppholdsareal er medtatt i planbestemmelsene. Det er stilt 
rekkefølgekrav til opparbeidelse av lekeplasser. 

7.8 Støy 
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Støysituasjon er moderat og oversiktlig i området. Planforslaget påvirkes ikke av 
eller endrer støysituasjonen i særlig grad. 

7.9 Endring med utvidelse av planområdet februar-mars 2022 
Bakgrunnen for endringen er at forslagsstiller fikk kjøpe eiendommen 2/288 like 
etter at reguleringsplanen ble vedtatt. 
 
Bebyggelsen på 2/ 288 viderefører samme struktur/ bebyggelsestype med rekkehus 
som på felt BKS 2. Vendehammer i SKV3 med adkomst til eiendommen 2/ 288 er 
flyttet noe mot vest. 
Dette gjør at det kan bygges mer rasjonelt og for at bebyggelsen kan tilpasses 
bedre til eksisterende terrengforhold. 
 

    
Opprinnelig versjon av plankart   Ny versjon av plankart 
 
 
I bestemmelsene er det ikke gjort noen endringer utover å tilføye/ justere 
benevnelsene for de ulike byggeområdene . 
 

8 INNKOMNE INNSPILL 

8.1 Sammendrag 
Det kom inn 11 merknader til varselet. 
Kort oppsummert er det fokus på god arealutnyttelse, tilrettelegging for gående og 
syklende. 
Det er behov for nettstasjon for nye bygninger. 
 
Alle innkomne merknader er vedlagt i sin helhet under kapittel 9 Vedlegg. 

8.2 Innspill fra naboer 
Uttalelse fra Torger Eriksen, datert 25.02.2020. 
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Ønsker å holdes forløpende oppdatert om planprosessen med relevant 
dokumentasjon. 
 
Forslagsstillers kommentar: Ønsket imøtekommes. 
 
Uttalelse Marius Johansen, datert 05.03.2020. 
Påpeker at hans eiendom 2/163 vil bli verdiløs dersom det blir blokker på 5. etasjer 
rett ved siden av. 
 
Forslagsstillers kommentar: Utforming av bebyggelse, både lav og høy, tilpasses 
omliggende bebyggelse og miljø slik at påvirkning fra disse ikke påvirker disse mer 
enn nødvendig. Dette gjelder klima- og skyggevirkning, samt unødig innsyn på 
private uteplasser.  
 
Uttalelse fra Evy Kraft med flere, datert 29.03.2020. 
Stiller seg uforstående til beslutning om endring av planen med blokkbebyggelse.  
 
Forslagsstillers kommentar: Tidligere forslaget er endret. Plasseringen av 
blokkbebyggelsen vil tilpasses omliggende bebyggelse og miljø slik at påvirkning fra 
disse ikke påvirker disse mer enn nødvendig. 
 

8.3 Innspill fra offentlige myndigheter 
Uttalelse fra Movar, datert 25.02.2020 
Vedlegger krav for renovasjonsbilen (kjørbar vei og snuhammer), plassering av 
beholdere samt info om enkeltvis/ felles renovasjonsordning i boligområder.  
 
Forslagsstillers kommentar: Krav til kjørbar vei og snuplass der det er aktuelt tas 
med/ sjekkes ut i planarbeidet. Krav om planlegging av renovasjon tas med i 
bestemmelser/ krav til utomhusplan.  
 
Uttalelse fra NVE, datert 25.02.2020 
Et generelt innspill med anbefalinger fra sektormyndighet for saksområdene flom-, 
erosjon- og skredfare m.m. Påpeker betydning og krav til sikkerhet og utredning av 
fareforhold for saksområdet. 
   
Forslagsstillers kommentar: Området er sjekket ut ift. stabilitet og skred/ flom. Det 
er konkludert at det her er avrenning og overvann som bør og skal hensyntas i 
planforslaget. Lokal fordrøyning av overvann tas med i planforslaget. 
 
Uttalelse fra Fylkesmannen Oslo og Viken, datert 02.03.2020 
Deres rolle skal sikre interesser innen landbruk, klima, miljøvern, folkehelse, 
samfunnssikkerhet samt barn og unges. De arbeider for at Stortingets og 
regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp i planleggingen. 
Forventer tettere og mer effektiv arealbruk enn eneboliger, med gode leke- og 
utearealer og variert boligbygging. 
Fokus på fremmede arter, ROS-analyse samt håndtering av overvann i planarbeidet. 
Har ellers generelle innspill til planarbeid med henvisninger til relevante tema. 
 
Forslagsstillers kommentar: De konkrete innspillene er medtatt i planen, med tiltak 
for å hindre spredning av fremmedarter. 
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Det legges opp til tett utnyttelse, med fortrinnsvis konsentrert småhusbebyggelse 
og blokkbebyggelse. Det avsatte lekearealer sentralt i planområdet med gode 
solforhold og trygghet ift. trafikk. 
Det er utført ROS-analyse for planområdet. Overvann er også tatt med i 
planarbeidet med temakart med aktuell viten om vann-/ flomveier. Det er avsatt 
arealer for lokal fordrøyning i planen. 
 
Uttalelse fra Hafslund, datert 02.03.2020 
Hafslund har anlegg i området. Det kan være behov for ny nettstasjon for ny 
bebyggelse, det må i så fall avsettes areal for denne. 
Generelle info om avstand/ krav til tiltak nært på deres anlegg og grøfter. 
   
Forslagsstillers kommentar: Behov for nettstasjon avklares med Hafslund gjennom 
planprosessen. Ved behov reguleres det inn faresone med bestemmelser for denne. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen, datert. 04.03.2020 
Innspill som fagorgan for  
Planforslaget omfattes ikke av krav til konsekvensutredning. Dette er konkludert i 
samråd med forslagsstiller og Våler kommunen, planavdeling. 
 
Syklende og gående 
Viser generelt til nasjonal strategi om å øke andel syklende og legge til rette for 
gående.  
 
STVV vil at det tas inn reguleringsbestemmelse som setter minimumskrav til antall 
sykkelparkeringsplasser, Krav om plassering nært inngangsparti, krav til standard 
ved at plassene bør ha tak og mulighet å låse fast syklene. 
 
Se på mulighet for tilrettelegging av snarveger/stier mellom bebyggelsen. 
 
SV anbefaler at tiltakskatalog og transport og miljø benyttes i videre planarbeid for 
tilrettelegging for sykkel og gange. 
 
Universell utforming 
Reguleringsplanen må redegjøre for og vise hvordan universell utforming ivaretas.  
Det vises til hefte/ rapport universell utforming og reguleringsbestemmelser. 
 
Parkering 
Parkering bør leggs under bakken for bedre arealutnyttelse. Det bør settes 
maksimaltall for antall parkeringsplasser.  
 
Kollektivtrafikk 
Det bes om utredning vedr kollektivtrafikk, samt avstander til stoppesteder for 
fokus på miljøvennlig transport. 
 
Støy 
Bes om utredning av trafikkstøy fra Folkestadbakken. Nødvendige avbøtende tiltak 
innarbeides i plan og bestemmelser. Henviser til forslag om bestemmelser vedr. 
støy.  
 
Trafikksikkerhet 
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Fokusere på trafikksikre løsninger. Dimensjonering av trafikkarealer dimensjoneres 
etter Statens vegvesen. Rygging av store kjøretøyer bør unngås. 
Bes om at det gjennomføres en trafikkanalyse. Denne kan gi grunnlag for vurdering 
av fremtidige støyforhold. 
Viktig å ivareta god trafikksikkerhet for alle trafikanter.  
 
Forslagsstillers kommentar: Alle infopunkter fra STVV er beskrev som tema i 
planbeskrivelsen. Gående og syklende er prioritert og det legges opp til videreføring 
av stier og forbindelser inn på området fra områdene rundt.  
Krav til universell utforming vil bli innarbeidet i planen.  Det er planlagt 
parkeringskjeller under deler av bebyggelsen og ellers avgrensende områder for 
parkering. 
 
Uttalelse fra DSB, datert. 19.03.2020 
DSB sender generelt svar og viser til Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet 
til samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker. 
 
 DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som 
berører følgende områder:  
• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter  
• Transport av farlig gods  
• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg  
• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene) 
 
Forslagsstillers kommentar: Planområdet innehar ikke de overnevnte områdene.  
 
 
Uttalelse fra Viken Fylkeskommune, datert. 15.04.2020 
Det gjøres oppmerksom på at planinitiativ ikke er lagt ved varselet om 
reguleringsarbeidet. 
 
Planformål 
Er positive til planformålet da dette er i tråd med overordnet plan. Videre må det 
redegjøres for korrekt formål av areal i sørspissen. 
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget omfattes ikke av krav til konsekvensutredning. 
 
Byggeskikk, utforming av bygg og arealutnyttelse  
Kommenterer at planbeskrivelsen må omtale hva slags boliger som planlegges 
oppført og at det vektlegges god utforming av bebyggelsen. 

Viken fylkeskommune anbefaler høy arealutnyttelse ved utbygging innenfor 
langsiktige tettstedsgrenser. Tettere og høyere bebyggelse i boligområdet 
Folkestadbakken enn i omkringliggende bebyggelse er derfor ønskelig.  

Landskapstilpasning 
Nye byggetiltak bør underordnes landskapet. Det henvises til retningslinjer for god 
estetikk.  
 
Grønnstruktur og klimatilpasning  
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Det oppfordres til at mest mulig av trær, vekster og skogbunn bevares under 
utbygging for bedre fordrøyning og ivaretakelse av helseaspektet ved 
grønnstruktur. Planforslag og bestemmelser bør vise hvordan vekster tas vare på 
under og etter utbygging av planområdet. 
 
Leke- og uteoppholdsarealer  
Det vises til ulike retningslinjer og rundskriv for god planlegging av leke- og 
utearealer. Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer 
ferdigstillelse av lekearealer før eller samtidig med tiltaket.  
 
Gange og sykling  
Det vektlegges tilrettelegging for fotgjengere og syklister som skal forflytt seg til og 
igjennom planområdet. 
 
Parkering  
Synspunkt til reguleringsbestemmelsene vedr. sykkelparkering og 
biloppstillingsplasser. Bes om å vurdere parkeringskjeller for bedre utnyttelse av 
areal. Anbefales ikke å sprenge jfr. fare for økt radonstråling. Se evt. på løsning 
med parkering i utkant av boligområdet.  
 
Trafikksikkerhet  
Det vektlegges sikkerhet i anleggsfasen for myke trafikanter. Bes om at dette 
implementere i reguleringsbestemmelsene.   
 
Tilgjengelighet – universell utforming  
Krav til UU skal følges i planarbeidet og redegjøres for. 
 
Støy og luft 
Råder om at støyforhold må undersøkes tidlig i planleggingen, da dette har 
innvirkning på planlegging av bygg og uteplasser. Boliger langs Folkestadveien er 
særlig utsatte. Henviser til retningslinjer. 
 
Grunnforhold, risiko og sårbarhet 
Det må gjøres en vurdering av risiko og sårbarhet ut fra grunnen på området. 
Særlige forhold er fare for ras, skred, overvann og radioaktiv radonstråling.  
 
Utbygging og rekkefølgebestemmelser 
Det vises til rekkefølgebestemmelser i kommuneplanen for Våler kommune. Dette 
må sikres i reguleringsplanen.  
 
Arkeologi 
Gjør oppmerksom på at det ikke er kjent noen fredete kulturminner. Det bes om at 
det tas inn oversendt tekst i felles reguleringsbestemmelser for området. 
De vil gjerne ha saken oversendt ved offentlig ettersyn.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Planbeskrivelsen vil beskrive de ulike boligtypene innenfor planområdet som 
utnytter tomtens terrengforhold og arealer. Det er i denne sammenheng planlagt 
variert høyde på bebyggelsen. 
Eksisterende vegetasjon tas vare på i soner som ikke skal bebygges. Det er laget 
egen bestemmelse om sikring av eksisterende trær og vegetasjon i 
anleggsperioden. 
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Rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av leke og uteoppholdsareal er medtatt 
i reguleringsbestemmelsene. Rekkefølgebestemmelser fra kommuneplanen medtas 
i planen.  
Det utføres støyundersøkelser for vegtrafikkstøy fra Folkestadveien. Støyforskrift 
innarbeides i bestemmelsene. 
Reguleringsbestemmelsene vil også omfatte sikkerhet i anleggsfasen for myke 
trafikanter, samt bestemmelse vedr. kulturminner.  
Det legges opp til gode gang og sykkelarealer i og gjennom området.  
Risiko og sårbarhetsvurdering er medtatt i planbeskrivelsen.  
Uttalelse fra MOVAR/ MIB, datert. 29.04.2020 
Forutsetter at krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap er ivaretatt. 
Innspill med krav til vannforsyning/ slokkevannskapasitet samt adkomst for 
rednings- og slokkemannskap. Opplyser om dimensjoneringskriterier for adkomst/ 
oppstilling av brannvesenets biler. 
 
Konkret innspill ift. begrensninger i høydeberedskap, og mulighet for å benytte 
brannvesenets stigemateriell som sekundær rømning. 
 
Forslagsstillers kommentar: Kapasitet på slukkevann i området er avklart OK ift. de 
krav som stilles. Krav til adkomst/ oppstilling er innhentet. Løsning for adkomst/ 
oppstilling av brannvesenets biler vises på illustrasjonsplan, konkret løsning 
forutsettes avklart i byggesak. 
Krav til sekundær rømningsvei er lagt inn i bestemmelsene. 

9 VEDLEGG 

 Innkomne merknader til oppstartsvarsel 
 
 Illustrasjonsplan (ikke juridisk bindende) 
 Illustrasjoner fra digital 3D-modell, flersidig 
 Sol-/ skyggestudier fra 3D-modell, flersidig 
 

 


