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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
 
Arkivsak: 20/189   
 
FOLKESTADBAKKEN - DETALJREGULERING - GBR 002/163 
 
Saksbehandler:  Anne-Grete Øyehaug Arkiv: L13  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/21 Planutvalget 10.03.2021 
9/21 Planutvalget 09.06.2021 
52/21 Kommunestyret 28.10.2021 
 
Kommunedirektørens forslag 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, vedtas detaljregulering for Folkestadbakken 
med følgende endringer: 

1. I bestemmelsenes pkt 3.10 b) tilføyes arealkrav slik: 
 Lekeplassen BLK1 (124m2) er felles for boligområde BBB1 

Lekeplassen BLK2 (244m2) er felles for boligområde BKS1 – BKS5. 
Lekeplassen BLK3 (203m2) er felles for boligområdene BKS6 og BKS7 
 

2. I bestemmelsenes pkt 3.10 b) tilføyes følgende etter siste setning: 
Bord og benker skal være universelt utformet. 
 

3. I bestemmelsenes pkt 3.3 b) tilføyes følgende: 
Før det gis ramme- eller ett-trinntillatelse for nye bygninger skal det foreligge 
overvannsplan i tråd med kommunens gjeldende veileder for overvann for hele 
planområdet. 
Overvannet skal tas hånd om på egen tomt/eiendom. Overvannsløsningen skal baseres 
på tretrinns-strategien og overvannet skal primært løses uten påslipp til kommunalt 
nett. 
 

4. Bestemmelsenes pkt 3.3 d) rettes til: 
Før det gis brukstillatelser for nye boenheter innenfor område BBB1og BKS1 skal 
SKV2 og BRE-1 være ferdig opparbeidet. 
Før det gis brukstillatelser for nye boenheter innenfor område BKS2 – BKS7 skal 
SKV3, BRE-2 og tilhørende felles adkomstvei (SKV4-SKV6) være ferdig 
opparbeidet. 
 

5. I bestemmelsenes pkt 3.9, første ledd, tilføyes: 
Parkeringsplasser for HC skal plasseres nær målpunkt/ hovedinngang og være på 
minst 4,5 x 6m. 
 

6. Arealformål SVG og SVT må angis på plankart og i tegnforklaring. 
 

7. Planbeskrivelsens pkt 5.11, 1. ledd, endres til: 
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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. 
 

8. I bestemmelsenes pkt 3.7 tilføyes følgende: 
9. Støygrensene for støy fra bygge- og anleggsvirksomhet i tabell 4 i retningslinjene T-

1442/2016 skal gjelde for driftstid mindre enn 6 uker. Det skal foretas en skjerping av 
støygrensene ved lengre driftstid som vist i tabell 5. 

 
10. Bestemmelsenes pkt 3.10a) rettes til: 

Ved boligbebyggelse skal det avsettes minst 30 m2 tilfredsstillende uteareal for 
opphold og lek pr. boenhet, fortrinnsvis på bakken. 10 m2 av disse kan etableres på 
privat balkong/ veranda. 

11.  
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 10.03.2021 sak 6/21 
 
Behandling: 
3. Det skal utredes særskilt vurdering av trafikksikkerheten ved de to krysningspunktene i 
gang og sykkelvei. Trafikksikkerhet i anleggsperioden må ivaretas. 
Kommunedirektørens forslag vedtatt enstemmig. 
 
Kulleruds tilleggsforslag vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12 -10, legges reguleringsplan for 
Folkestadbakken ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. 
 

2. Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene: 
a. Rekkefølgebestemmelsenes punkt 3.3.e rettes til: «Det gis ikke ferdigattest 

eller midlertidig brukstillatelse for nye boliger før tilhørende lekeplass BLK og 
stier angitt på plankartet i tilstøtende friområde forbi området er ferdigstilt, jfr. 
§3.10b).» 

b. Bestemmelsenes punkt 3.10 b. må presisere at kravene gjelder pr lekeplass. 
3. Det skal utredes særskilt vurdering av trafikksikkerheten ved de to krysningspunktene 

i gang og sykkelvei. Trafikksikkerhet i anleggsperioden må ivaretas. 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 09.06.2021 sak 9/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag tiltrådt enstemmig. 
 
Vedtak: 
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I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, vedtas detaljregulering for Folkestadbakken 
med følgende endringer:  
 
1. I bestemmelsenes pkt 3.10 b) tilføyes arealkrav slik:  
Lekeplassen BLK1 (124m2) er felles for boligområde BBB1  
Lekeplassen BLK2 (244m2) er felles for boligområde BKS1 – BKS5.  
Lekeplassen BLK3 (203m2) er felles for boligområdene BKS6 og BKS7 
  
2. I bestemmelsenes pkt 3.10 b) tilføyes følgende etter siste setning:  
Bord og benker skal være universelt utformet.  
 
3. I bestemmelsenes pkt 3.3 b) tilføyes følgende:  
Før det gis ramme- eller ett-trinntillatelse for nye bygninger skal det foreligge overvannsplan i 
tråd med kommunens gjeldende veileder for overvann for hele planområdet.  
Overvannet skal tas hånd om på egen tomt/eiendom. Overvannsløsningen skal baseres på 
tretrinns-strategien og overvannet skal primært løses uten påslipp til kommunalt nett.  
 
4. Bestemmelsenes pkt 3.3 d) rettes til:  
Før det gis brukstillatelser for nye boenheter innenfor område BBB1og BKS1 skal SKV2 og 
BRE-1 være ferdig opparbeidet.  
Før det gis brukstillatelser for nye boenheter innenfor område BKS2 – BKS7 skal SKV3, 
BRE-2 og tilhørende felles adkomstvei (SKV4-SKV6) være ferdig opparbeidet.  
5. I bestemmelsenes pkt 3.9, første ledd, tilføyes:  
Parkeringsplasser for HC skal plasseres nær målpunkt/ hovedinngang og være på minst 4,5 x 
6m.  
 
6. Arealformål SVG og SVT må angis på plankart og i tegnforklaring.  
 
7. Planbeskrivelsens pkt 5.11, 1. ledd, endres til:  
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.  
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8. I bestemmelsenes pkt 3.7 tilføyes følgende:  
Støygrensene for støy fra bygge- og anleggsvirksomhet i tabell 4 i retningslinjene T- 
1442/2016 skal gjelde for driftstid mindre enn 6 uker. Det skal foretas en skjerping av 
støygrensene ved lengre driftstid som vist i tabell 5.  
 
9. Bestemmelsenes pkt 3.10a) rettes til:  
Ved boligbebyggelse skal det avsettes minst 30 m2 tilfredsstillende uteareal for opphold og 
lek pr. boenhet, fortrinnsvis på bakken. 10 m2 av disse kan etableres på privat balkong/ 
veranda.  
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.10.2021 sak 52/21 
 
Behandling: 
Innstillingen vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, vedtas detaljregulering for Folkestadbakken 
med følgende endringer:  
 
1. I bestemmelsenes pkt 3.10 b) tilføyes arealkrav slik:  
Lekeplassen BLK1 (124m2) er felles for boligområde BBB1  
Lekeplassen BLK2 (244m2) er felles for boligområde BKS1 – BKS5.  
Lekeplassen BLK3 (203m2) er felles for boligområdene BKS6 og BKS7 
  
2. I bestemmelsenes pkt 3.10 b) tilføyes følgende etter siste setning:  
Bord og benker skal være universelt utformet.  
 
3. I bestemmelsenes pkt 3.3 b) tilføyes følgende:  
Før det gis ramme- eller ett-trinntillatelse for nye bygninger skal det foreligge overvannsplan i 
tråd med kommunens gjeldende veileder for overvann for hele planområdet.  
Overvannet skal tas hånd om på egen tomt/eiendom. Overvannsløsningen skal baseres på 
tretrinns-strategien og overvannet skal primært løses uten påslipp til kommunalt nett.  
 
4. Bestemmelsenes pkt 3.3 d) rettes til:  
Før det gis brukstillatelser for nye boenheter innenfor område BBB1og BKS1 skal SKV2 og 
BRE-1 være ferdig opparbeidet.  
Før det gis brukstillatelser for nye boenheter innenfor område BKS2 – BKS7 skal SKV3, 
BRE-2 og tilhørende felles adkomstvei (SKV4-SKV6) være ferdig opparbeidet.  
5. I bestemmelsenes pkt 3.9, første ledd, tilføyes:  
Parkeringsplasser for HC skal plasseres nær målpunkt/ hovedinngang og være på minst 4,5 x 
6m.  
 
6. Arealformål SVG og SVT må angis på plankart og i tegnforklaring.  
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7. Planbeskrivelsens pkt 5.11, 1. ledd, endres til:  
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.  
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8. I bestemmelsenes pkt 3.7 tilføyes følgende:  
Støygrensene for støy fra bygge- og anleggsvirksomhet i tabell 4 i retningslinjene T- 
1442/2016 skal gjelde for driftstid mindre enn 6 uker. Det skal foretas en skjerping av 
støygrensene ved lengre driftstid som vist i tabell 5.  
 
9. Bestemmelsenes pkt 3.10a) rettes til:  
Ved boligbebyggelse skal det avsettes minst 30 m2 tilfredsstillende uteareal for opphold og 
lek pr. boenhet, fortrinnsvis på bakken. 10 m2 av disse kan etableres på privat balkong/ 
veranda.  
 
 
Utredning: 
 
Faktiske opplysninger 
Planforslaget fremmes for 2.-gangs- og sluttbehandling av Arkitekturverket AS på vegne av 
Folkestadbakken Utvikling AS. Planområdet er på ca 17 daa og planlegges for konsentrert 
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, i tillegg til infra- og grøntstruktur. 
 
Planforslaget legger til rette for utbygging av område som første gang ble regulert til 
boligformål i 1988 i reguleringsplan for Folkestad 2. Det planlegges 62 boenheter, fordelt på 
38 enheter i blokk/ punkthus og 24 i konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Planutvalget vedtok i møte 10. mars i år å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Frist for 
uttalelser ble satt til 7. mai.  
 
Kommunen mottok ti uttalelser til planen. Uttalelsene er gjengitt i kort og kommentert under 
våre vurderinger. Uttalelsene ligger i sin helhet som vedlegg til saken. 
 
Vurderinger 
Høringsuttalelsene 1 - 10 oppsummeres i kort med kommunedirektørens kommentarer under.  
 

1. Statsforvalteren i Oslo og Viken Kommunedirektørens kommentar 
Ser ikke at kommuneplanens krav til 
kvartalslekeplass er oppfylt og ber om 
kommunens vurdering. 
 
 
 
 

Kommuneplanen har krav til 
kvartalslekeplass på minimum 1500 m2 ved 
utbygging av mer enn 30 boenheter. I denne 
planen vurderer kommunedirektøren at 
tilgangen på leke- og uteoppholdsarealer for 
de større barna er godt ivaretatt gjennom 
nærhet til skole (-r) og barnehage, 
grøntområde i nord og friområder i nordvest. 

Anbefaler at størrelsen på lekeareal BLK 1-3 
innarbeides i bestemmelsenes pkt 3.10. 

Uttalelsen imøtekommes. Krav til 
lekeplassenes størrelse innarebeides i 
bestemmelsene. 
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Forutsetter at krav om universell utforming i 
pkt 3.10.b) også omfatter bord og benker. 

Uttalelsen imøtekommes. Krav til universell 
utforming av bord og benker innarbeides i 
bestemmelsene. 

Anbefaler at det gjøres vurdering av 
overvannshåndtering i reguleringsplanen. 

Kommunen er i dialog med utbygger om 
etablering av fordrøyningsbasseng på 
planområdet. Endelig løsning vil bli avklart i 
utbyggingsavtalen. Det gjøres følgende 
endring i bestemmelsenes pkt 3.3 b): 
Før det gis ramme- eller ett-trinntillatelse for 
nye bygninger skal det foreligge 
overvannsplan i tråd med kommunens 
gjeldende veileder for overvann for hele 
planområdet. 
Overvannet skal tas hånd om på egen 
tomt/eiendom. Overvannsløsningen skal 
baseres på tretrinns-strategien og overvannet 
skal primært løses uten påslipp til 
kommunalt nett. 

2. Viken fylkeskommune   
Ber om at kommuneplanens krav til 
kvartalslekplass vurderes. 

Det vises til vurderinger for Statsforvalterens 
spørsmål ovenfor. 

Ber om at det stilles krav i bestemmelsene til 
undersøkelser av jordkvalitet/ forurenset 
grunn på lekeplasser. 

Kommunedirektøren har sjekket ut det som 
mistenkes å være deponi. F_BLK3 ligger 
ved den gamle dammen som lå her. Den ble 
fylt igjen da barnehagen ble bygget. Det ble 
brukt grov sprengstein for å opprettholde litt 
av den flomdempinga som dammen ga. 
Ellers lå området lenge grovplanert med stor 
sprengstein. 
Innspillet tas ikke til følge. 

Stiller spørsmål ved at planavgrensing er lagt 
utenfor formålsgrensene. 

Dette er nå rettet i plankartet. 

Ber om at henvisning til vei i 
bestemmelsenes pkt 3.3.d) rettes opp. 

Innspillet tas til etterretning. Punkt 3.3.d) 
rettes med riktig henvisning. 

Ber om at plasseringen av BRE 1 vurderes 
ifm nærhet til lekeareal BLK 1 og 
trafikksikkerhet. 

BLK1 vil ligge oppe på taket av p-kjeller og 
vil dermed være sikret med gjerde og 
nivåforskjell mot kjørearealer. 
Det står også i bestemmelsene at lekeplass 
skal sikres med gjerde mot kjørevei. 

3. Statens vegvesen   
Ber om at bestemmelsenes pkt 3.9 utvides 
med krav om at p-plasser for 
forflytningshemmede plasseres nær 
hovedinngang/ målpunkt. Plassene bør være 
minst 4,5 x 6 meter. 

Innspillet tas til etterretning. Krav til 
størrelse på P-plass legges i bestemmelsenes 
pkt 3.9. 
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Ber om at henvisning til vei i 
bestemmelsenes pkt 3.3.d) rettes opp. 

Innspillet tas til etterretning. Punkt 3.3.d) 
rettes med riktig henvisning. 

Ber om at frisiktsoner merkes med 
hensynsone H410 der disse kommer utenfor 
areal regulert til vegformål. 

Hensynsone H410 for frisiktsoner ligger 
allerede i plankartet. 

Det mangler markering av avkjørsler til BKS 
1 og/ eller til f_SP2 fra SKV2. 

Plankartet er nå justert med avkjørselspiler 
for områdene BKS1 og f_SP2. 

Arealformål SVG og SVT er ikke angitt på 
plankartet eller i trgnforklaring. 

Innspillet imøtekommes. Arealformål legges 
i plankartet. 

4. Direktoratet for 
mineralforvaltning 

  

Ingen merknader   
5. Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 
  

Ingen merknader   
6. Norges vassdrags- og 

energidirektorat 
  

Gir bare generelle tilbakemeldinger. Tatt til orientering. 
7. Mosseregionen interkommunale 

brann og redning 
  

Mener at forhold vedrørende slokkevann bør 
avklares i reguleringsplanen. 

Forhold vedrørende slokkevann vil tas inn i 
utbyggingsavtalen. 
Det vil bli vurdert utbyggingsrekkefølge ism 
når det kan forventes levering av hhv 20liter 
og 50liter slokkevann/ sek. 

Anbefaler sterkt at det stilles krav til 
oppgradering av ledningsnett eller sørges for 
tilstrekkelig slokkevannsmengde på annen 
måte (som for eksempel ved nedgravd tank 
eller annen egnet løsning.) 

Kommunedirektøren vil utarbeide 
utbyggingsavtale der løsning for slokkevann 
vil avklares. 

Det forutsettes at krav til tilrettelegging for 
rednings- og slukkemannskap ivaretas i 
detaljprosjekteringen. 

Innspillet tas til etterretning. 

8. Våler vannverk 
Det vises til punkter i planbeskrivelsen: 

  

2.4: Det påpekes at vannverkets 
hovedledninger ikke har kapasitet til 
tilstrekkelig mengde slukkevann til 
planområdet. Det bes om at VV inkludres i 
prosess med krav i utbyggingsavtale og at 
denne skal godkjennes av VV før signering. 

Kommunen er kjent med manglende 
kapasitet i hovedledningene. 
Kommunedirektøren viser til 
samarbeidsprosjektet mellom kommunen og 
Våler vannverk: «Vannforsyning til 
Kirkebygden.» I dette samarbeidsprosjektet 
vil de nødvendige avklaringer rundt de ulike 
utbyggingsområdene gis. 
Kommunedirektøren kan ikke se at en 
utbyggingsavtale mellom utbygger og 
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kommunen krever godkjenning av Våler 
vannverk. 

5.11: Det påpekes at vannledningene ikke er 
kommunale, men eies av VV.  
Det sies videre at at «nødvendige tiltak på 
hovedledningsnettet for vannforsyning vil 
kunne påvirke eksisterende installasjoner for 
vann og avløp.» 

Innspillet imøtekommes. Formuleringen vil 
bli omarbeidet i planbeskrivelsen. 

6.4: Sier at det må utarbeides et forprosjekt 
som kan gi svar på hvilke 
ledningsoppgraderinger som er påkrevd 
innenfor og utenfor selve planområdet, for å 
få fram tilstrekkelig mengde slukkevann. 
Sier at utbygger selv må vurdere behov for 
trykkøkningsstasjon i blokkene. 

Kommunedirektøren viser til 
samarbeidsprosjektet nevnt ovenfor. 
Nødvendige avklaringer om vanntrykk til 
enkeltbygninger vil tas i kommende 
byggesaker. 

8.3: Dersom utbyggers behov som går ut 
over 20 liter/sek skal dekkes gjennom VVs 
ledningsnett, skal planen godkjennes av VV 
før igangsetting. 

Kommunedirektøren viser til 
samarbeidsprosjektet nevnt ovenfor. 

Det vises til punkter i bestemmelser: 
3.3: Sier at «det skal foreligge en overordnet 
plan (rammeplan) for etablering av nye 
hovedledninger for drikkevann for hele 
planområdet, som skal godkjennes av VV. 
Plan for nødvendige tiltak på 
hovedledningsnettet for vannforsyning skal 
godkjennes av VV. 
Plan- og profiltegninger og detaljtegninger 
av kummer og grøfter skal godkjennes av 
VV før igangsettingstillatelse. 

Dette er standard prosedyre ved 
byggesaksbehandling. 

5.1: Det skal ivaretas hensynsoner for vann- 
og avløpsledninger som ivaretar nødvendige 
avstander, dybder mm. 

Disse punktene vil legges inn i 
utbyggingsavtalen. 

9. Miljørettet helsevern for Moss, 
Råde, Våler og Vestby kommuner 

  

Det mangler bestemmelser for bygge- og 
anleggsstøy. Grenseverdier i T-1442 bør 
gjøres gjeldende for planen, inkludert tabell 
5 i veilederen for skjerping av 
grenseverdiene for langvarige arbeider. 

Innspillet tas til etterretning. I 
bestemmelsenes pkt 3.7. tilføyes følgende: 
Støygrensene for støy fra bygge- og 
anleggsvirksomhet i tabell 4 i retningslinjene 
T-1442/2016 skal gjelde for driftstid mindre 
enn 6 uker. Det skal foretas en skjerping av 
støygrensene ved lengre driftstid som vist i 
tabell 5. 

Vektlegger kvalitetskrav på uteoppholdsareal 
og etterspør kvartalslekeplass. 

Kommunedirektøren viser til svar til 
Statsforvalteren ovenfor. 
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Stiller spørsmål ved bestemmelsenes pkt 
3.10 vedrørende tillatt uteareal på privat 
balkong/ veranda. 

Innspillet tas til følge. Maks 10 m2 på privat 
balkong/ veranda innarbeides i 
bestemmelsene. 

10. MOVAR   
Mener at arealet for renovasjonsløsning må 
justeres noe ift det som vises i 
illustrasjonsplanen: For 38 boenheter må det 
avsettes plass til 6 + 1 (matavfall) nedgravde 
enheter. For 24 boenheter må det avsettes 
plass til 4 + 1 (matavfall) nedgravde enheter. 
 

Plankartet er nå justert med noe større areal 
på område BRE1. 

Krav til oppstillingsplass, kjørbar vei og 
snuplass for renovasjonsbil er listet opp og 
målsatt i uttalelsen. 

Det bekreftes at avsatt areal i planen 
tilfredsstiller arealkravene. 

 
 
 
Øvrige vurderinger: 
Planforslaget har fått mange relevante tilbakemeldinger i høringsperioden og 
kommunedirektøren foreslår at flere av disse imøtekommes.  
Folkestadbakken er den andre reguleringsplanen i det sentrale Kirkebygden som legger opp til 
tettere bebyggelse med høyere arealutnyttelse. Ved utbygging av denne planen vil 
Kirkebygden få et stort tilskudd av leiligheter som kan gi større variasjon av beboere. 
 
Folkehelse:  
Kommunedirektøren er fornøyd med traséene for turstier som vil etableres gjennom 
planområdet. Disse vil lette gangtrafikk til andre deler av Folkestadfeltene og vil være et 
verdifullt tilskudd til gangstier i området. 
 
Naturområdene i planen vil sørge for «grønne lunger» mellom bebyggelsen og vil være et 
ekstra tilskudd til lek og opphold utendørs. 
 
FN17 
Utbygging av Folkestadbakken vil bidra til FNs bærekraftsmål nr 11: Å gjøre byer og 
lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Dette er også i tråd med 
kommunens egne målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Konklusjon 
Det anbefales at planen vedtas med de endringer som foreslås i kommunedirektørens forslag. 
 
 
Vedlegg 

1. Plankart 
2. Bestemmelser 
3. Planbeskrivelse 
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4. Illustrasjonsplan 
5. Høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 
6. Høringsuttalelse fra Viken fylkeskommune 
7. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 
8. Høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning 
9. Høringsuttalelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
10. Høringsuttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat 
11. Høringsuttalelse fra Mosseregionen interkommunale brann og redning 
12. Høringsuttalelse fra Våler Vannverk 
13. Høringsuttalelse fra Miljørettet helsevern for Moss, Råde, Våler og Vestby kommuner 
14. Høringsuttalelse fra MOVAR 

 
 
 
 


