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RULLERING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2018-2030 
HØRINGSBREV, PLANPROGRAM 
 
Vedlagt er forslag til planprogram, visjon for Våler, formannskapets vedtak og samlet saksframstilling 
fra formannskapets behandling av ovennevnte sak 25. januar. 
 
Planprogrammet sendes ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. 
 
Slik sakspapirene viser, jobber Våler kommune nå med rullering av samfunnsdelen av 
kommuneplanen. Eksisterende kommuneplan ble vedtatt i 2011 og ble utarbeidet i nært samarbeid 
med de andre kommunene i Mosseregionen. Denne planen er et svært godt grunnlag for utvikling av 
regionen, men målsettinger og strategier har vist seg vanskelig å nedfelle i kommunens 
handlingsprogram. Etter vedtak om at Våler kommune ikke skal gå inn i en storkommune, har behovet 
for revisjon av kommuneplanen øket ytterligere.  
 
Foreliggende forslag til planprogram er et komprimert dokument, der prioriteringer av hva kommunen 
ønsker å jobbe med i planperioden er foreslått av bredt sammensatte, administrative arbeidsgrupper. 
Planprogrammet bygger på tidligere vedtatte planer, visjon, handlingsprogram, digitaliseringsstrategi 
og planstrategi og tar også opp i seg element fra ny fylkesplan. 
 
Ny kommuneplan foreslås delt inn på samme måte som eksisterende, med hovedtemaene Levekår og 
folkehelse, Klima, miljø og energi, Verdiskaping og kompetanse samt arealstrategi. Det siste kapittelet 
vil være underordnet i denne planen i påvente av rullering av arealdelen. 
 
Fokusområder for kommuneplanen vil være: næringsutvikling og arbeidsplasser, Smart Kommune, 
tilgjengelighet, integrering, sentrumsutvikling, folkehelse, samhandling, klimatilpasning og 
innovasjon, kompetanse og digitalisering. Disse fokusområdene vil være gjenkjennbare under de ulike 
avsnittene for hovedtemaene. Som bakteppe for prioriteringene i planprogrammet ligger kommunens nye 
visjon, vedtatt i desember 2017. 
 
Forslag til planprogram sendes nå ut på offentlig ettersyn i minimum seks uker og  
høringsfristen settes til 16. mars 2018. 
 
Høringsuttalelser sendes til Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold eller til 
postmottak@valer-of.kommune.no 
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Med hilsen 
 
 
 
Anne-Grete Trevor 
Plan- og utviklingssjef 
 
Tlf.: 69 28 91 37 
 
Brevet er elektronisk godkjent. 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til planprogram 
2. Formannskapets vedtak 25. januar 
3. Samlet saksframstilling 
4. Visjon for Våler 

 
 
  
 
 
 


