
 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2021-2033 
 

Vi har følgende innspill til kommuneplanens arealdel 2021-2033: 
 
*område som er foreslått utbygget i Folkestadveien inneholder kulturminner 
(fornminner). Bygging ved slike kulturminner er strengt regulert og skal inneholde 
sikkerhetssoner på minst 5 meter. Det er Fylkesarkeolog som skal uttale seg og evnt. 
godkjenne utbygging rundt slike områder. Dette er noe som må hensyntas ved en 
eventuell. utbygging. 
 
*område i Folkestadveien som er foreslått utbygget er opprinnelig et landbruk, natur- 
og friluftsområde (LNFR). Det er ikke ønskelig at man bygger ned matjord og natur- 
og friluftsområder til fordel for bolig- og næringsutbygging. Det finnes nok av andre 
områder å foreta en slik utbygging på i Våler på.  
 
*det er nevnt at det skal legges vekt på å gi bebyggelsen langs Folkestadveien en 
arkitektonisk utforming med materialbruk som sammenfaller med eksisterende 
bebyggelse. Det er vel så viktig at ny bebyggelse også sammenfaller høydemessig. 
Bygninger opp til 4 etasjer vil ikke ta hensyn til eksisterende bebyggelse, disse vil da 
ruve som en vegg foran eksisterende bebyggelse. Nye bygg bør ikke være høyere 
enn eksisterende naboboliger, dvs. maksimalt to etasjer. 
 
*trafikkbelastningen inn Folkestadveien vil øke betydelig ved en utbygging av dette 
området. Dette er ikke ønskelig 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 krysset øke betydelig. 
 
* Et alternativ som allerede er nevnt er å videreføre sentrum i kommunen over til 
industriområdet, og bygge ut her. Dette mener vi er en flott løsning, selv om dette vil 
ta noe tid. Da vil man kunne ha all næring samlet «på toppen» i Vestlia 1 og på 
industrifeltet. Området langs Folkestadveien kan reguleres tilbake til NLF og 
inneholde park, lekeområde, beiteplass for husdyr m.m. Området langs 
Folkestadveien vil da være et bindeledd mellom næring i vest og 
skole/barnehage/idrett i øst. 
 
*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 langs Folkestadveien. 
 
 
 
 

Hilsen beboerne i 
 

Trollstien 2, 4, 5, 7 og Folkestadhøgda 38, 42 


