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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
 
Arkivsak: 21/277   
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2021-2033 
 
Saksbehandler:  Anne-Grete Øyehaug Arkiv: 141  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/21 Planutvalget 10.03.2021 
16/21 Formannskapet 17.03.2021 
3/21 Ungdomsrådet 22.03.2021 
14/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
Kommunedirektørens forslag 
Bolig og befolkning:  

1. Alternativ 2 for befolkningsvekst legges til grunn.  
 

2. For videre arbeid med KPA og grovsiling av innspill, legges utbyggingsalternativ 2,  
Konsentrere veksten mot Kirkebygden til grunn.  
 

3. KPA skal angi rekkefølgebestemmelser for utbygging av alle områder avsatt- eller  
regulert til boligformål i KPA og reguleringsplaner.  
 

Friluftsliv:  
4. Notatet tas til orientering.  

 
5. I den videre prosessen med KPA tas det stilling til om det skal utarbeides nye  

arealformål, bestemmelser eller hensynssoner for bedre ivaretakelse og tilrettelegging 
for friluftsliv og tilgang til friluftsområder.  
 

Sentrum:  
6. Notatet tas til orientering.  

 
7. I det videre arbeidet med KPA legges foreslått sentrumsavgrensning til grunn og  

kommunen går i dialog med grunneiere innenfor området Folkestad næring. 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 10.03.2021 sak 7/21 
 
Behandling: 
Karianne Kullerud fremmet følgende forslag: 

Saken sendes videre til FSK uten realitetsbehandling, med følgende begrunnelse:   

 Saken er av så stor betydning for utvikling av kommunen, at vi behøver mer tid til 
interne og eksterne drøftinger.   
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Kulleruds forslag tiltrådt enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
Saken sendes videre til FSK uten realitetsbehandling, med følgende begrunnelse:   

 Saken er av så stor betydning for utvikling av kommunen, at vi behøver mer tid til 
interne og eksterne drøftinger.   

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.03.2021 sak 16/21 
 
Behandling: 
Ellen Graff fratrådte for å få vurdert sin habilitet. 
Etter forslag fra ordfører ble Ellen Graff erklært inhabil. Enst.  
Varamedlem Anders Austad tok sete. 
 
Kai Guttulsrød fremmet følgende forslag: 
 
Bolig og befolkning:   
1. Alternativ 2 for befolkningsvekst legges til grunn.  
2. Våler kommune skal legge til rette for 3 gode nærmiljøer. Kirkebygden er vedtatt sentrum, 

og det skal legges til rette for å skape gode sentrumsfunksjoner.  
3. For videre arbeid med KPA og grovsiling av innspill, legges utbyggingsalternativ 2,  

konsentrere veksten mot Kirkebygden, til grunn.  
a. Tallene på antall boenheter i tabell 7 skal ikke være bindende. 
b. Det skal holdes på hovedgrepet å prioritere Kirkebygden.  
c. Bruk av verktøy i bestemmelser, skal sikre infrastruktur før innflytting.    

4. KPA skal angi rekkefølgebestemmelser for utbygging av alle områder avsatt- eller regulert til 
boligformål i KPA og reguleringsplaner.  

5. Administrasjonen skal utarbeide en oversikt over kommende investeringer sett i sammenheng 
med kommende befolkningsvekst, ref. pkt. 1.  

6. For reguleringsplaner under arbeid kan utbyggingstakt angis i utbyggingsavtaler.  
 
 
Friluftsliv:  
7. Notatet tas til orientering.  
8. I den videre prosessen med KPA tas det stilling til om det skal utarbeides nye arealformål, 

bestemmelser eller hensynssoner for bedre ivaretakelse og tilrettelegging for friluftsliv og 
tilgang til friluftsområder.  
 

Sentrum:  
9.    Notatet tas til orientering.  
10.  I det videre arbeidet med KPA legges foreslått sentrumsavgrensning til grunn og kommunen     
går i dialog med grunneiere innenfor området Folkestad næring. 
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Benedicte Dyvik fremmet følgende forslag: 
 
Støtter kommunedirektørens forslag men med en ny tilleggssetning, pkt 2. 
Vekst bør tillates i Svinndal og Våkområdet innenfor utnyttelse av eksisterende kapasitet på 
skole, barnehage og infrastruktur. 
 
Dyviks forslag fikk 2 stemmer (H) mot 5 stemmer og falt. 
 
Guttulsrøds forslag tiltrådt enstemmig. 
 
Kommunedirektørens forslag falt dermed. 
 
Ellen Graff tok sete. 
Anders Austad forlot møtet som vararepresentant. 
 
Vedtak: 
Bolig og befolkning:   
1. Alternativ 2 for befolkningsvekst legges til grunn.  
2. Våler kommune skal legge til rette for 3 gode nærmiljøer. Kirkebygden er vedtatt sentrum, 

og det skal legges til rette for å skape gode sentrumsfunksjoner.  
3. For videre arbeid med KPA og grovsiling av innspill, legges utbyggingsalternativ 2,  

konsentrere veksten mot Kirkebygden, til grunn.  
a. Tallene på antall boenheter i tabell 7 skal ikke være bindende. 
b. Det skal holdes på hovedgrepet å prioritere Kirkebygden.  
c. Bruk av verktøy i bestemmelser, skal sikre infrastruktur før innflytting.    

4. KPA skal angi rekkefølgebestemmelser for utbygging av alle områder avsatt- eller regulert til 
boligformål i KPA og reguleringsplaner.  

5. Administrasjonen skal utarbeide en oversikt over kommende investeringer sett i sammenheng 
med kommende befolkningsvekst, ref. pkt. 1.  

6. For reguleringsplaner under arbeid kan utbyggingstakt angis i utbyggingsavtaler.  
 
 
Friluftsliv:  
7. Notatet tas til orientering.  
8. I den videre prosessen med KPA tas det stilling til om det skal utarbeides nye arealformål, 

bestemmelser eller hensynssoner for bedre ivaretakelse og tilrettelegging for friluftsliv og 
tilgang til friluftsområder.  
 

Sentrum:  
9.    Notatet tas til orientering.  
10.  I det videre arbeidet med KPA legges foreslått sentrumsavgrensning til grunn og kommunen     
går i dialog med grunneiere innenfor området Folkestad næring. 
 
Behandling/vedtak i Ungdomsrådet den 22.03.2021 sak 3/21 
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Behandling: 
Guro S. Karlsen fremmet følgende forslag:  
 
Ungdomsrådet støtter at Kirkebygden blir det nye sentrum i Våler.  
Den nye skolen vil være en viktig del av sentrumsutbyggingen.Vi ønsker oss i tillegg noen 
småbutikker, et treningssenter, en kafe, et sted hvor barn og unge kan møtes kanskje med noen 
aktiviteter som f.eks biljardbord og/eller en ungdomsklubb i sentrum. Kommunen har mange 
turstier, men det bør være mer skilting, bedre underlag i stiene, muligheter for benkeplass og 
bålplass. Det bør også tilbys utleie av turutstyr m.m for de som har behov. Det bør også lages 
en oversikt/brosjyre over tursteder i Våler som bør ligge digitalt, og evt også sendes ut til alle 
husstander i Våler. 
 
Karlsens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Ungdomsrådet støtter at Kirkebygden blir det nye sentrum i Våler.  
Den nye skolen vil være en viktig del av sentrumsutbyggingen.Vi ønsker oss i tillegg noen 
småbutikker, et treningssenter, en kafe, et sted hvor barn og unge kan møtes kanskje med noen 
aktiviteter som f.eks biljardbord og/eller en ungdomsklubb i sentrum. Kommunen har mange 
turstier, men det bør være mer skilting, bedre underlag i stiene, muligheter for benkeplass og 
bålplass. Det bør også tilbys utleie av turutstyr m.m for de som har behov. Det bør også lages 
en oversikt/brosjyre over tursteder i Våler som bør ligge digitalt, og evt også sendes ut til alle 
husstander i Våler. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.03.2021 sak 14/21 
 
Behandling: 
Ellen Graff fratrådte for å få vurdert sin habilitet. 
Etter forslag fra ordfører ble Ellen Graff erklært inhabil. Enst.  
1. vara Anne Kristine Graff ble etter forslag fra ordfører også erklært inhabil. Enst. 
2. varamedlem Ole-Johan Bjerketvedt tok sete. 
 
Karianne Kullerud fremmet følgende forslag: 
 
Bolig og befolkning:  
1. Alternativ 2 for befolkningsvekst legges til grunn, som tilsvarer 0,7 % befolkningsvekst.    
2. Våler kommune skal legge til rette for gode nærmiljøer i Våk, Kirkebygden og Svinndal, og 
det skal utvikles gode tjenester her. Kirkebygden er vedtatt sentrum, og det skal legges til rette 
for å skape gode sentrumsfunksjoner.  
3. For videre arbeid med KPA og grovsiling av innspill, legges utbyggingsalternativ 2,  
konsentrere veksten mot Kirkebygden, til grunn.  
a. Tallene på antall boenheter og prosentfordeling i tabell 7 skal ikke være bindende.  
b. Det skal holdes på hovedgrepet å prioritere Kirkebygden.  
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c. Bruk av verktøy i bestemmelser, skal sikre infrastruktur før innflytting.  
4. KPA skal angi rekkefølgebestemmelser for utbygging av alle områder avsatt- eller regulert 
til boligformål i KPA og reguleringsplaner.  
5. Administrasjonen skal utarbeide en oversikt over kommende investeringer sett i 
sammenheng med kommende befolkningsvekst, ref. pkt. 1.  
6. For reguleringsplaner under arbeid kan utbyggingstakt angis i utbyggingsavtaler.  
 
Friluftsliv:  
7. Notatet tas til orientering.  
8. I den videre prosessen med KPA tas det stilling til om det skal utarbeides nye arealformål, 
bestemmelser eller hensynssoner for bedre ivaretakelse og tilrettelegging for friluftsliv og 
tilgang til friluftsområder.  
 
Sentrum:  
9. Notatet tas til orientering.  
10. I det videre arbeidet med KPA legges foreslått sentrumsavgrensning til grunn og 
kommunen går i dialog med grunneiere innenfor området Folkestad næring.  
Innbyggerinvolvering:  
11. Det skal informeres bredt, for Vålers befolkning, om videre arbeid med kommuneplanens 
arealdel 2021-2033.   
 
 
 
Benedicte Dyvik fremmet følgende - kommunedirektørens opprinnelige forslag: 
 
Bolig og befolkning:  

1. Alternativ 2 for befolkningsvekst legges til grunn.  
 

2. For videre arbeid med KPA og grovsiling av innspill, legges utbyggingsalternativ 2,  
Konsentrere veksten mot Kirkebygden til grunn.  
 

3. KPA skal angi rekkefølgebestemmelser for utbygging av alle områder avsatt- eller  
regulert til boligformål i KPA og reguleringsplaner.  
 

Friluftsliv:  
4. Notatet tas til orientering.  

 
5. I den videre prosessen med KPA tas det stilling til om det skal utarbeides nye  

arealformål, bestemmelser eller hensynssoner for bedre ivaretakelse og tilrettelegging 
for friluftsliv og tilgang til friluftsområder.  
 

Sentrum:  
6. Notatet tas til orientering.  

 
7. I det videre arbeidet med KPA legges foreslått sentrumsavgrensning til grunn og  
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kommunen går i dialog med grunneiere innenfor området Folkestad næring. 
 
 
Dyviks forslag fikk 6 stemmer (H) mot 15 stemmer. 
 
Kulleruds forslag vedtatt med 15 stemmer mot 6 stemmer (H).  
 
Dyviks forslag falt dermed. 
 
 
Ellen Graff tok sete.Ole-Johan Bjerketvedt forlot møtet som vararepresentant. 
 
Vedtak: 
 
Bolig og befolkning:  
1. Alternativ 2 for befolkningsvekst legges til grunn, som tilsvarer 0,7 % befolkningsvekst.    
2. Våler kommune skal legge til rette for gode nærmiljøer i Våk, Kirkebygden og Svinndal, og 
det skal utvikles gode tjenester her. Kirkebygden er vedtatt sentrum, og det skal legges til rette 
for å skape gode sentrumsfunksjoner.  
3. For videre arbeid med KPA og grovsiling av innspill, legges utbyggingsalternativ 2,  
konsentrere veksten mot Kirkebygden, til grunn.  
a. Tallene på antall boenheter og prosentfordeling i tabell 7 skal ikke være bindende.  
b. Det skal holdes på hovedgrepet å prioritere Kirkebygden.  
c. Bruk av verktøy i bestemmelser, skal sikre infrastruktur før innflytting.  
4. KPA skal angi rekkefølgebestemmelser for utbygging av alle områder avsatt- eller regulert 
til boligformål i KPA og reguleringsplaner.  
5. Administrasjonen skal utarbeide en oversikt over kommende investeringer sett i 
sammenheng med kommende befolkningsvekst, ref. pkt. 1.  
6. For reguleringsplaner under arbeid kan utbyggingstakt angis i utbyggingsavtaler.  
 
Friluftsliv:  
7. Notatet tas til orientering.  
8. I den videre prosessen med KPA tas det stilling til om det skal utarbeides nye arealformål, 
bestemmelser eller hensynssoner for bedre ivaretakelse og tilrettelegging for friluftsliv og 
tilgang til friluftsområder.  
Sentrum:  
9. Notatet tas til orientering.  
10. I det videre arbeidet med KPA legges foreslått sentrumsavgrensning til grunn og 
kommunen går i dialog med grunneiere innenfor området Folkestad næring.  
Innbyggerinvolvering:  
11. Det skal informeres bredt, for Vålers befolkning, om videre arbeid med kommuneplanens 
arealdel 2021-2033.   
 
 
Utredning: 
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Faktiske opplysninger 
Bakgrunn: 
Planprogrammet for kommuneplanens arealdel (KPA) ble fastsatt av formannskapet i sak PS 
11/ 19. Planprogrammet sier at arbeidet med KPA bare skal omfatte temaene bolig, friluftsliv 
og sentrum. Planprogrammet sier videre at: «I arbeidet med arealdelen skal befolkningsvekst 
drøftes. Alternative vekstrater skal vurderes i forhold til strategiske konsekvenser og 
muligheter. Veiledende prosentvis vekstrate(r), som vil legges til grunn for forslag i ny 
arealdel, vurderes. Det vil også bli sett på prognoser fra SSB for en sammenligning av ulike 
prognoser.»  
 
Arbeidsverksted: 
Plankonsulent Rambøll har uterbeidet notater for de tre fokusområdene i KPA, og den 4. 
februar ble det gjennomført et digitalt arbeidsverksted med planutvalget, formannskapet og 
representanter fra administrasjonen. Der ble problemstillinger fra de tre notatene presentert og 
drøftet. Arbeidsverkstedet besto av en felles del med alle deltakerne, samt en arbeidsdel med 
hvert av de politiske utvalgene. Notatene som ble presentert og drøftet er «Bolig og 
befolkning,» «Friluftsliv» og «Sentrum» og ligger som vedlegg 1-3. Etter signaler fra 
arbeidsverkstedet har Rambøll jobbet videre med notatet «Bolig og befolkning» og har levert 
en oppdatert versjon med anbefaling. 
 
Bolig og befolkning: 
Notat bolig og befolkning viser til overordna føringer fra statlig og regionalt hold, samt 
arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel (KPS.) Arealstrategien skal «svare ut» 
føringene fra mål og strategier i KPS og over til KPA. Notatet tar videre utgangspunkt i 
oversikt fra administrasjonens gjennomgang av utbyggingsområder som ligger inne i 
kommuneplanens arealdel i dag, og vurdert utbygging av disse opp mot temaene 
senterstruktur, skole, barnehage, vann, avløp, friluft og trafikksikkerhet. To tema som peker 
seg ut er skole- og barnehagekapasitet og vann- og avløpskapasitet. 
Notatet ser videre på forventa befolkningsvekst. Befolkningsveksten vises i to alternativer, én 
med vekstrate på 1,9 %, som omtales som SSBs hovedalternativ (framskriving 1,) og én med 
vekstrate på 0,7 %, som omtales som regional vekstrate (framskriving 2.) 
 
Prognoser for befolkningsvekst: 
Notatet legger til grunn to alternative prognoser for befolkningsvekst. Framskriving 1 viser 
SSBs hovedalternativ (MMMM) på 1,9 %, mens framskriving 2 tar utgangspunkt i regional 
vekstrate på 0,7 %. Regional vekstrate er SSBs hovedalternativ, sett på som samlet i regionen 
(Moss, Råde og Våler.) Notatet gjør rede for kommunens befolkningsvekst de seneste årene 
og hva som anses som forklaringen på dette. Det sees på hvilke drivere som ligger bak den 
høye veksten og hvilke sannsynligheter det er for at veksten skal fortsette i samme tempo. Det 
pekes på at Våler er en pendlerkommune og dermed under påvirkning av 
befolkningsutvikling, boligbygging og arbeidsplassutvikling i nabokommunene. Det antas at 
minkende arbeidsinnvandring vil gjøre at befolkningsutviklingen i Våler vil nærme seg de 
samme årlige vekstrater som de andre kommunene i Mosseregionen. 
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Boligreserve: 
I lys av de to alternative befolkningsframskrivingene, er det sett på hvor lenge kommunens 
boligreserve vil kunne vare, med tre ulike utbyggingsalternativ. Notatet sier at:  

«Uansett om vi legger framskriving 1 eller 2 til grunn er dette tilstrekkelig antall 
boliger til å huse befolkningsveksten i hele planperioden som er frem til 2033. Litt avhengig 
av hvor mange personer det vil være bosatt per bolig kan dette være nok boliger også frem til 
2040, selv med framskriving 1.» 
 
Utbyggingsalternativ: 
Notatet synliggjør tre utbyggingsalternativ: 
Alternativ 0 - Bygge ut boligreserven 
Alternativ 1 - Bygge ut boligreserven i Kirkebygden og Våk 
Alternativ 2 - Konsentrere veksten mot Kirkebygden 
 
I notatet har Rambøll valgt ut seks tema som de mener bør legges til grunn ved vurdering av 
hvilket av utbyggingsalternativene som best mulig bygger opp under overordnede mål for 
utviklingen i kommunen.  
De seks temaene som vurderes mot måloppnåelse er om utbyggingen: 

 Bygger opp under Kirkebygden som sentrum? 
 Bygger opp under et eksisterende og fremtidig kollektivtilbud? 
 Sikrer tilstrekkelig med boliger med variasjon i boligmassen? 
 Sikrer vekst også til Våk og Svinndal? 
 Samler investeringer i sosial infrastruktur? 
 Samler investeringer i teknisk infrastruktur? 

 
Til alle tre utbyggingsalternativene er de seks temaene vurdert. Det er videre sett på hvor 
lenge boligreserven i gjeldende planverk vil holde for de ulike alternativene, sett i lys av de to 
alternative prognosene for befolkningsvekst. 
 
Friluftsliv: 
I notatet nevnes viktige føringer fra KPS samt fra KPAs planprogram der det står at:  
«Kommunens innbyggere har vært samstemt om at friluftsområder er viktig for Våler.  
Kommunestyret ønsker å se på eksisterende, og eventuelt nye friluftsområder og  
tilgjengeligheten til disse».  
Notatet viser i kart konklusjonene fra prosjektet «Kartlegging og verdisetting av  
friluftslivsområder» der verdi, tilgjengelighet og eksisterende hensynssone i gjeldende KPA  
framgår. 
 
Det vises videre til at arealer avsatt til «grøntstruktur» i KPA er relativt små i forhold til  
områder avsatt til LNF. Begge arealformålene kan åpne for friluftsliv, men det anbefales at  
KPA tydeligere viser hva som er ønskelig og tillatt. Det kan avsettes flere arealer til  
friluftsliv og det foreslås å sette en bestemmelse som sikrer at tiltak for friluftsliv også kan  
gjøres i LNF områder. I tillegg til arealformål og bestemmelser, _kan det også legges  
hensynssoner over viktige friluftslivsområder. Notatet sier at før nye kategorier i arealformål  
eller hensynssoner for dette formålet legges i KPA, må forhold vedrørende naturmangfold  
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kartlegges.  
 
Om tilgjengelighet sier notatet at: 
«Kommunen bør (derfor) gjennomføre en kartlegging av adkomstveger,  
kollektivdekning og parkeringsmuligheter til de mest populære områdene. _Der hvor  
tilgjengelighet vurderes som ikke tilfredsstillende vil være aktuelle steder å gå i dialog med  
grunneier og eventuelle foreninger som hyppig bruker områdene eller ønsker å bruke dem.»  
Det pekes videre på at områder som er hyppig brukt, bør tilrettelegges på en slik måte at  
mennesker med barnevogner og rullestoler samt svaksynte i større grad kan bevege seg i  
disse områdene.  
 
Avslutningsvis viser notatet til ulike støtteordninger som kommunen kan søke på, for  
opparbeidelse og tilrettelegging av friluftslivsområder. 
 
Anbefaling:  
Notatet oppsummerer med at KPA ikke nødvendigvis er riktig «arena» til å øke  
tilgjengeligheten til friluftslivsområder. Det anbefales at det lages en temaplan, der  
kommunens ønsker tydeliggjøres. Med dette vil kommunen da ha et tydelig, overordna  
styringsdokument som også kan definere flere tiltak. En slik temaplan kan være et godt  
grunnlag i eventuelle søknader om støtte. 
Sentrum: 
I notatet vises det til overordna føringer for sentrumsutvikling, samt kommunens eget vedtak  
om Kirkebygden sentrum fra 2016 og målsettinger i KPS. Det vises videre til stedsanalyser,  
så langt tilbake som i 2001, med anbefalinger om at Folkestad- området burde utvikles som  
sentrum.  
 
Notatet vil danne utgangspunkt for de grep som kan gjøres vedrørende sentrum i arbeidet  
med KPA, men også danne grunnlag for det kommende arbeidet med en sentrumsplan.  
Notatet tar utgangspunkt i analyser fra 2001 og 2014, arbeidsverksted sentrum i 2019,  
reguleringsplaner under arbeid og erfaring fra tilsvarende utviklingsprosjekter i Karlshus,  
Råde og i Halmstad, gamle Rygge.  
 
Notatet peker på at mulige funksjoner i sentrum kan være handel, tjenester (offentlig og  
privat tjenesteyting,) arbeidsplasser, boliger, skole/ undervisning, kultur/ idrett og  
grønnstruktur/ møteplasser.  
 
Alternativ bruk av næringsområdet:  
Folkestad næringsområde har i begge de nevnte stedsanalysene blitt ansett som en utfordring. 
Området er med på å skape førsteinntrykket når man kommer til Kirkebygden og  
slik det fremstår i dag, er ikke dette bare positivt. Området har ligget inne som  
næringsområde i overordnede planer i lengre tid, og ble regulert i 2009. Notatet sier at: 
«En alternativ bruk av næringsområdet kan gi mulighet for sentrumsnær bebyggelse med  
funksjoner som passer bedre enn dagens og uten at det går ut over dyrka mark,  
grønnstruktur, friluftsområder eller naturområder. Området vil kunne ha gode kvaliteter til  
boliger og evt. andre sentrumsformål.» 
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Anbefaling:  
Notatet anbefaler at det gjøres en god vurdering av sammenhengen mellom de ulike  
funksjonene i sentrumsområdet og sees på hvilke synergieffekter de kan ha av hverandre.  
Det understrekes at befolknings- og markedsgrunnlaget for de ulike funksjonene er begrenset  
i Våler og at det derfor kanskje ikke er lurt å åpne for like funksjoner innenfor hele  
sentrumsområdet. Det anbefales at sentrumsplanen har tydelige, avgrensede områder for  
ulike funksjoner.  
 
Det anbefales videre at Folkestad næringsområde innlemmes i sentrumsavgrensninga, for en  
mulig langsiktig transformasjon av området.  
 
Foreslått sentrumsavgrensning vises i kartutsnitt på side 16. i notatet.  
 
Det vises til at pågående reguleringsarbeid innenfor sentrumsområdet vil gi føringer for den  
langsiktige og overordna planleggingen og at rekkefølgen ikke er optimal. Ut fra dette  
anbefales det at arbeid med sentrumsplan igangsettes så snart som mulig og at dette arbeidet  
kan gå parallelt med arbeidet med KPA. 
 
 
Vurderinger 
Bolig og befolkning: 
Slik planprogrammet sier, skal det i arbeidet med KPA drøftes alternative vekstrater for 
befolkningsvekst og vurdere disse i forhold til strategiske konsekvenser og muligheter. 
Notatet viser at kommunen har en stor boligreserve i KPA og at denne reserven ikke 
nødvendigvis bygger opp under målsettinger om eksempelvis kompakt stedsutvikling og 
Kirkebygden sentrum. 
 
Befolkningsvekst: 
Notatets to alternative framskrivinger for befolkningsvekst (framskriving 1 og framskriving 2) 
viser hvor langt kommunens boligreserve vil rekke ved de ulike utbyggingsalternativene. Vi 
ser at reserven under noen forutsetninger vil kunne rekke helt fram mot 2040. 
For å møte befolkningsveksten i framskriving I må det bygges rundt 45 boliger i året, mens  
det i framskriving 2 må bygges rundt 25. 
Ved alternativ 0 (bygge ut boligreserven) vil kommunen har nok arealer i eksisterende 
planverk til henholdsvis 20 og 31 år. Ved alternativ 1 (bygge ut boligreserven i Kirkebygden 
og Våk) rekker boligreserven til 15 og 23 år, mens det ved alternativ 2 (konsentrere veksten 
mot Kirkebygden) vil være tilstrekkelige områder i 11 og 17 år. 
Kommunedirektøren ser det som lite hensiktsmessig å ha ferdig regulerte områder som vil  
være uutbygget i en veldig lang tidshorisont. Dette vil gi liten forutsigbarhet for barnetall i  
barnehager og skoler og vil nødvendiggjøre investeringer i alle tre tettstedene samtidig. Det  
vil igjen medföre en krevende økonomisk situasjon for kommunen. 
 
For å gjøre en hensiktsmessig vurdering av disse alternativene må det sees på hvilken 
vekstrate man anser som mest sannsynlig, og ønskelig og videre hvilke investeringer 
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utbygging vil medføre. Notatet sier at: «For å ikke få for store investeringer samtidig kan det 
være hensiktsmessig å satse på et sted av gangen.» 
 
Kommunens kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur synliggjøres i tabellenes to siste felt 
for måloppnåelse med spørsmål om henholdsvis: Samles investeringer i sosial infrastruktur? 
Samles investeringer i teknisk infrastruktur?  
 
Sosial og teknisk infrastruktur: 
For planområde Våk er det tilfredsstillende kapasitet i skole, men ikke ledig kapasietet i 
barnehage. Bygningsmassen er av tilfredsstillende kvalitet, men skolens gymsal er for liten. 
Kapasiteten på vann og avløp er tilfredsstillende og med ledig kapasitet. 
 
I planområde Kirkebygden er det noe ledig skolekapasitet, men ikke ledig kapasitet i 
barnehage. Bygging av ny Våler ungdomsskole og utvidelse av Kirkebygden barneskole vil gi 
tilfredsstillende skolekapasitet i området. 
Kirkebygden har ikke kapasitet på vannforsyning. For de sentrale områdene jobbes det med et 
prosjekt som vil skaffe oversikt over nødvendige investeringer. 
For de sentrale områdene i Kirkebygden er det tilfredsstillende og ledig kapasitet på avløp. 
For utbyggingsområdene utenfor det definerte tettstedsområdet, er det utfordringer med avløp. 
 
I Svinndal er det kapasitet til flere elever på skolen, men det er ikke plass til flere lærere. Sfo- 
arealene er for små. Barnehagen i Svinndal har ikke kapasitet til flere barn. Skole- og 
barnehagebygningene er ikke i tilfredsstillende stand mht avvik brannsikkerhet, manglende 
universell utforming og ikke i tråd med gjeldende krav. 
Svinndal har stedvis utfordringer med vannforsyning og ikke ledig kapasitet på avløp. 
Administrasjonen har sendt ut brev til utbyggere om at det ikke pr nå er hensiktsmessig å 
jobbe med utbyggingsavtaler, da kommunen ikke har oversikt over nødvendige investeringer 
for å avhjelpe situasjonen. Det er foreløpig usikkert når denne oversikten foreligger og hvilke 
investeringer kommunen står overfor for å oppgradere avløps- og rensekapasitet. 
 
Anbefaling: 
Notatets kapittel 6, Anbefaling av utbyggingsalternativ, oppsummerer at kommunen bør  
satse på alternativ 2, Konsentrere veksten mot Kirkebygden og begrunner det med  
fylkesplanens mål om å utvikle gode, kompakte tettsteder, som også passer med kommunens  
mål om å utvikle Kirkebygden som kommunens sentrum. Kommunedirektøren er enig i  
denne vurderingen, gitt tabellen for måloppnåelse, men vil videre se denne anbefalingen også  
i sammenheng med kommende investeringer i sosial og teknisk infrastruktur, samt pågående  
planarbeid.  
 
Gitt oversikten i vedlegg 4 kan kommunen stå foran store investeringer i både teknisk og 
sosial infrastruktur. Pr nå har vi ikke oversikt over størrelsen på disse investeringene, noe som 
er uheldig både for kommunens oversikt over egen økonomi, samt manglende förutsigbarhet 
for innbyggere og utbyggere.  
Kommunedirektøren ser at det er behov for en tydelig oversikt samt prioriteringer.  
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For å kunne lykkes med sentrumsutviklingen i Kirkebygden og å unngå at sentrale 
funksjoner etablerer seg andre steder i kommunen, ser kommunedirektøren at det haster å  
komme i gang med utbygging av sentrumsområdet og -funksjoner. For å lykkes med dette, er  
det nødvendig å prioritere påkrevd kapasitetsutvidelse på sosial og teknisk infrastruktur i  
Kirkebygden. Slik vedlegg 4 viser, handler investeringene i Kirkebygden (i tillegg til den  
planlagte skolen) i all hovedsak om vann og eventuelt om utvidelse av barnehage. Pr nå har  
vi ikke oversikt over størrelsen på disse investeringene, men det jobbes med et prosjekt som  
vil skaffe oversikt over nødvendige investeringer for vann. 
 
Kommunedirektøren anser at vannforsyning til Kirkebygden er den investeringen som bør  
prioriteres høyest nå. Dette på grunn av at tilstrekkelig vannkapasitet er en helt nødvendig  
forutsetning for å få tatt den nye skolen i bruk, samt sikre brannvannskapasitet til  
Kirkebygden barnehage.  
 
Vi ser at barnehagekapasitet ikke er tilstrekkelig i Svinndal og at det også kan bli en  
utfordring i både Våk og Kirkebygden. Også for kapasitetsøkning i barnehager bør det  
prioriteres. Kommunedirektøren anbefaler at prioriteringen også på dette området styres mot  
Kirkebygden, da større kapasitet her, «midt i bygda,» bedre kan avhjelpe både Svinndal og  
Våk.  
 
Slik notatet viser, bør kommunen benytte KPA til å styre rekkefølge for utbygging, og  
dermed også rekkefølge på investeringer. Dette kan gjøres ved å sette  
rekkefølgebestemmelser for utbygging, knyttet opp mot kapasitet på teknisk og sosial  
infrastruktur, eller bare angi rekkefølge. I gjeldende kommuneplan er det i dag en  
bestemmelse (punkt 1.6) som sier at:  

«I fremtidige byggeområder kan utbygging ikke finne sted før tekniske anlegg som  
vei, vann-, avløps- og elektrisitetsforsyning, grønnstruktur, lekeplass, uteoppholdsareal,  
støyforebyggende tiltak og nødvendige samfunnstjenester som skoletilbud og gang- og  
sykkelstier er etablert.»  
I ny KPA bør en lignende bestemmelse videreføres, i tillegg til at rekkefølgen for utbygging i  
de tre nærområdene bør angis. I pågående reguleringsplaner kan det settes inn tilsvarende 
rekkefølgebestemmelser, eller det kan angis utbyggingstakt i utbyggingsavtaler.  
Kommunedirektøren viser videre til at det i utbyggingsavtaler kan tas inn punkt om at  
utbyggingstakt kan reforhandles ved endringer i sosial og/ eller teknisk infrastruktur.  
 
Kommunedirektøren anser befolkningsveksten i framskriving 2 som den mest sannsynlige i  
den kommende 12-års perioden. Slik tabellene i notatet viser, vil kommunen i så fall ha  
tilstrekkelig boligreserve for en periode på 17 år.  
 
I arbeidet med KPA vil konklusjonene fra denne saken danne føringer for hvordan nye  
bestemmelser utformes.  
 
For en hensiktsmessig metode for videre arbeid med KPA og konsekvensutredning av  
innspill, bes det om at konklusjonene i denne saken kan benyttes som en grovsiling av  
innspillene som har kommet til KPA. 
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Friluftsliv: 
Notatet oppsummerer med at KPA ikke nødvendigvis er riktig «arena» til å øke  
tilgjengeligheten til friluftslivsområder og det anbefales at det lages en temaplan. I prosessen  
med kommunal planstrategi 2020 — 2024 bestilte planutvalget en utredning av en slik  
temaplan. Kommunedirektørens konklusjon var at det ikke finnes ressurser i  
administrasjonen til å gjennomføre et slikt planarbeid i denne perioden.  
 
Kommunedirektøren minner imidlertid om arbeidet som gjøres med Mellom- Ros, der det  
planlegges for friluftsaktiviteter og der det har blitt søkt støtte for ervervet. Når mer detaljert  
plan for området eventuelt blir vedtatt, vil kommunen kunne søke støtte til opparbeidelse.  
Kommunedirektøren viser også til at det fortløpende jobbes med forvaltningsplan for statlig  
sikra frilutslivsområder, og at det i dette arbeidet søkes støtte til både utbedringer og nye  
tiltak.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at notatet tas til orientering. 
 
Sentrum: 
Kommunedirektøren ser at analyser tilbake til 2001 anbefaler en sentrumsutvikling av  
Kirkebygden og at det nå er på tide å gjennomføre disse anbefalingene. Kirkebygden har  
imidlertid endra seg etter anbefalingene i 2001 og tyngdepunktet har i større grad forskjøvet  
seg mot vest.  
Notatet viser til viktige vurderinger som må gjøres i forbindelse med sentrumsplanen, samt  
hvilke avgjørelser som må tas i arbeidet med KPA. Det anbefales å innlemme Folkestad  
næring i sentrumsavgrensinga samt å starte opp med sentrumsplanen så fort som mulig.  
 
Kommunedirektøren er enig i vurderingene som anbefales omfattet av sentrumsplanen.  
 
For avgrensning av sentrum ser kommunedirektøren at man, med en innlemming av  
Folkestad næring, kan oppnå flere fordeler. Ikke bare for utviklingen av Kirkebygden  
sentrum med tilgang til flere sentrumsnære arealer, men også for grunneierne innenfor  
området, med muligheter for de økonomiske gevinster som kan komme gjennom  
transformasjonsprosjekter. Dersom det er ønskelig med denne avgrensningen, vil det  
forutsette en nær dialog med grunneierne innenfor området, samt alternativ lokalisering av  
de bedrifter som i dag holder til på området. 
 
Kommunedirektøren ser at det vil være nyttig med samtidighet i arbeidet med KP A og  
sentrumsplan, men med de tilgjengelige ressurser vil dette bli for krevende. 
 
Konklusjon  
Kommunedirektøren viser til vurderingene ovenfor og anbefaler følgende føringer for videre  
arbeid med KPA: 
 
Bolig og befolkning:  
Det anses at alternativ 2 for befolkningsvekst er det mest sannsynlige anslaget, noe som viser  
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en tilstrekkelig boligreserve for alle tre utbyggingsalternativene.  
 
Utbyggingsalternativ 2, Konsentrere veksten mot Kirkebygden, gir best måloppnåelse og er  
også det alternativet som best sikrer kommunens behov for oversikt og styring av framtidige  
investeringer.  
 
I den videre prosessen med KPA utarbeides det rekkefølgebestemmelser for utbygging av  
alle områder avsatt- eller regulert til boligformål i KPA og reguleringsplaner.  
Konklusjonene i notatet blir grunnlag for en grovsiling av innspillene til KPA.  
 
Friluftsliv:  
Det anbefales at notatet tas til orientering.  
 
I den videre prosessen med KPA bør det tas stilling til om det skal utarbeides nye  
arealformål, bestemmelser eller hensynssoner for bedre ivaretakelse og tilrettelegging for 
friluftsliv og tilgang til friluftsområder.  
 
Sentrum:  
Det anbefales at notatet tas til orientering.  
 
I det videre arbeidet med KPA legges foreslått sentrumsavgrensning til grunn og kommunen  
går i dialog med grunneiere innenfor området Folkestad næring. 
 
Vedlegg 

1. Notat bolig og befolkning 
2. Notat friluftsliv 
3. Notat sentrum 
4. Oversikt byggeområder? 

 
 


