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Kommunedirektørens forslag 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11 – 14, legges kommuneplanens arealdel for Våler 
kommune 2021 – 2033 ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 01.09.2021 sak 13/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag tiltrådt enstemmig. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11 – 14, legges kommuneplanens arealdel for Våler 
kommune 2021 – 2033 ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.09.2021 sak 43/21 
 
Behandling: 
Karianne Kullerud fremmet følgende forslag: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11 – 14, legges kommuneplanens arealdel for Våler    
kommune 2021 – 2033 ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. 
2. Det skal gjennomføres innbyggerdialog i høringsperioden, som åpen dag eller tilsvarende.  
3. Utbygging av Rød 2 må defineres som «boenheter». 
4. Under rekkefølgekrav må følgende tilføyes: 
Skolekapasitet på Våk skole skal vurderes fortløpende og det kan innføres begrensninger i 
utbyggingen dersom dette anses nødvendig.  
 
 
Kulleruds forslag vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11 – 14, legges kommuneplanens arealdel for Våler    
kommune 2021 – 2033 ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. 
2. Det skal gjennomføres innbyggerdialog i høringsperioden, som åpen dag eller tilsvarende.  
3. Utbygging av Rød 2 må defineres som «boenheter». 
4. Under rekkefølgekrav må følgende tilføyes: 
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Skolekapasitet på Våk skole skal vurderes fortløpende og det kan innføres begrensninger i 
utbyggingen dersom dette anses nødvendig.  
 
 
Utredning: 
 
Faktiske opplysninger 
Bakgrunn: 
Rullering av kommuneplanens arealdel har pågått over lang tid. Etter oppstart i 2018 ble et 
planutkast sendt til offentlig ettersyn i juni 2019. Planforslaget fikk en omfattende mengde 
innsigelser og faglige råd og i mai 2020 vedtok kommunestyret å utforme et nytt planforslag, 
men med å ta utgangspunkt i det fastsatte planprogrammet fra april 2019. Planprogrammet 
sier at planen skal omfatte de tre temaene bolig, sentrum og friluftsliv. Fastsatt planprogram 
ligger som vedlegg 4. 
 
Administrasjonen og plankonsulent Rambøll har nå utarbeidet et nytt planforslag som 
fremmes for politisk behandling og offentlig ettersyn høsten 2021. 
 
Notat Bolig og befolkning: 
Mars 2021 behandlet kommunestyret sak 14/ 21, «Videre føringer for arbeid med 
kommuneplanens arealdel.» Til denne saken ble det lagt ved tre notat, ett for hvert av 
hovedtemaene i planrulleringen. Notatet «bolig og befolkning» ligger i vedlegg 3. Notatet ser 
der på hvilken befolkningsvekst kommunen kan vente de neste tolv årene. Det sees også på 
hvilken boligreserve (arealer i kommunen som kan bygges ut til bolig) som finnes i 
eksisterende planverk og ser dette i sammenheng med ventet befolkningsvekst. Notatet 
oppsummerer med at hvis befolkningsveksten blir lavere enn det vi har sett de siste tolv årene, 
så har kommunen en boligreserve som kan rekke i inntil 30 år.  
Av notatet framgår det at kommunen må forvente en lavere befolkningsvekst framover enn 
det vi har sett de seneste årene. Forventet prosentvis vekst, som legger føringer for 
boligbyggingen er satt til 0,7 %.  
 
Et viktig tema i vurderingene rundt boligbyggingen er sentrumsutviklingen i Kirkebygden. 
Denne utviklingen er gjennom KST sak 14/ 21 prioritert i kommunen. Et annet viktig tema er 
kommunens sosiale- og tekniske infrastruktur. Med stor, historisk befolkningsvekst har ikke 
kommunen klart å holde tritt med kapasitetsøkning i skoler og barnehager. Også innen teknisk 
infrastruktur er det behov for kapasitetsøkning, blat annet utbygging av vanninfrastruktur i 
Kirkebygden og oppgradering av avløpskapasitet i Svinndal. 
 
Disse faktorene gjør det nødvendig for kommunen å prioritere hvor utbygging skal foregå, slik 
at kapasitet på infrastruktur økes i forkant av- eller samtidig med utbygging. 
 
Samlet saksframstilling i denne saken ligger som vedlegg 5. 
 
Notat Sentrum: 
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Notatet som omhandler sentrum oppsummerer blant annet tidligere og pågående planarbeid i 
Kirkebygden, planlegging av ny skole og framtidige funksjoner i sentrum. Det blir vist en 
mulig, framtidig mulighet for utvidelse av sentrumsområdet ved å transformere eksisterende 
næringsområde. Det blir videre foreslått avgrensning for sentrumsformål i kommuneplanen. 
Denne foreslåtte avgrensningen er lagt inn i plankartet. Notatet «Sentrum» ligger i vedlegg 3. 
 
Notat Friluftsliv: 
Notatet «Friluftsliv» omtaler blant annet føringer fra kommuneplanens samfunnsdel og 
kommunens kartlagte og verdisatte friluftsområder. Notatet oppsummerer med at det bør 
utarbeides en egen temaplan for friluftsliv. Notatet «Friluftsliv» ligger i vedlegg 3. 
 
Endringer plankart: 
Det er gjort flere endringer i plankartet. Endringene omfatter blant annet grender, frittliggende 
boligtomter utenfor tettsteder, båthavn, hytteområder og aktsomhetssone for flom. Endringene 
omtales under våre vurderinger. 
 
Bestemmelser: 
Til planen er det utarbeidet et helt nytt sett med bestemmelser. Bestemmelsene er oppdatert 
etter gjeldende lovverk, til riktig tilhørende planformål, med tydeligere plankrav og strengere 
miljøkrav. Endringene omtales under våre vurderinger. 
 
Rekkefølgekrav: 
Bestemmelsene omfatter også rekkefølgekrav for utbygging. Rekkefølgekravene er satt i tråd 
med KST- vedtak 14/ 21 og omtales under våre vurderinger. 
 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Det har blitt utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen. Analysen er 
fortsatt under arbeid og skal fremmes for sluttbehandling i kommunestyret 16. september. 
Foreløpig utkast til analyse ligger som vedlegg 6 og vedtatt analyse sendes høringsinstansene 
etter endelig vedtak. 
 
Innspill: 
Oppstart for arbeid med kommuneplanens arealdel ble varslet 15. november 2018 med frist 
for innspill 11. januar 2019. Innen fristen mottok kommunen 9 innspill til nye områder: 
Augerød   - Bolig 
Hjulstadåsen 1 og 2  - Bolig 
Nordre Paulshus  - Friluftsliv/ aktivitetssenter 
Langliveien   - Bolig 
Rød hyttefelt/ Kjellabråten - Bolig 
Rødsund   - Bolig 
Sæby´n   - Bolig 
Sønsterødveien  - Bolig 
Varna Skog   - Bolig 
 
Innspillene ligger som vedlegg 7. 
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I tråd med KST- vedtak 14/21 ble notat «Bolig og befolkning» benyttet for grovsiling av 
innspillene. Innspillene som er foreslått tatt inn, er vurdert med konsekvensutredning i 
planbeskrivelsen, vedlegg 2.  
 
Vurderinger 
Bolig og befolkning: 
Sentralt i arbeidet med denne planen har vært å se på kommunens arealreserver i sammenheng 
med forventet befolkningsvekst og kapasitet på sosial- og teknisk infrastruktur. Det er gjort 
grundige vurderinger og forarbeid med politisk behandling for føringer for hovedgrepene i 
denne planen. Slik vedlagte notater og samlet saksframstilling i sak PS 14/ 21 viser, legges det 
til grunn en befolkningsvekst på 0,7 %. Tabellene i notatet «Bolig og befolkning» viser forslag 
til antall boenheter for bygging for å ta den foreslåtte befolkningsveksten, men slik vedtaket 
viser, er det ønskelig å frigjøre seg fra tallene i tabellen.  
 
Planforslaget speiler forarbeidene og utredningene ved at det ikke foreslås lagt inn nye 
boligområder i denne omgang, med unntak av to boligtomter som foreslås lagt inn som «bolig 
i LNF.» 
 
Sentrum: 
Vedtak om at Kirkebygden skal være kommunens sentrum ble fattet av kommunestyret i 
desember 2016, sak PS 66/16. I perioden etter dette har det blitt jobbet med reguleringsplaner 
som åpner for tettere og høyere bebyggelse i Kirkebygden- området, men uten at 
sentrumsavgrensingen har blitt definert. Planforslaget foreslår nå er avgrensing for sentrum 
som omfatter området fra Våler ungdomsskole og Kirkebygden barnehage, framtidig 
utbyggingsområde ved Folkestadveien (under regulering,) til Folkestadtorget og Folkestad 
næringsområde.  
 
En alternativ bruk av næringsområdet kan gi mulighet for sentrumsnær bebyggelse med 
funksjoner som passer bedre enn dagens, samtidig uten at det går ut over dyrka mark, 
grønnstruktur, friluftsområder eller naturområder. Området vil kunne utvikles til å ha gode 
kvaliteter for boliger og evt. andre sentrumsformål. 
 
For det eventuelle transformasjonsområdet vil det forutsette dialog med grunneiere samt en 
strategi for hvos de eksisterende næringene på området eventuelt kan flyttes. Denne dialogen 
vil gå parallelt med arbeidet med sentrumsplan, som starter høst 2021. 
 
Innenfor foreslått sentrumsavgrensing stilles det krav om felles planlegging. Unntatt fra dette 
kravet vil være reguleringsplaner som er under arbeid, eksempelvis plan for Folkestadveien. 
Denne planen vil prioriteres for å løse utfordringer som kommunen fikk etter skolebrannen i 
april. 
 
 
 
Friluftsliv: 
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Områdene som er kartlagt og verdivurdert som «svært viktige» ligger som eget kartlag i 
planen, men er nå også merket med hensynsone H 530 med tilhørende retningslinjer. Disse 
finnes i bestemmelsenes punkt 3.2.1. 
 
Kommunedirektøren vil vurdere evt oppstart av arbeid med friluftsplan i arbeidet med neste 
kommunale planstrategi. 
 
Endringer i plankart: 
Det er gjort endringer i plankartet som omfatter opprydding av tidligere unøyaktigheter, samt 
fjerning av noen formål som kommunedirektøren ser at ikke vil bli gjennomført. Endringe 
består i følgende: 

 Grender: Disse lå tidligere i planen med formål «bebyggelse og anlegg» uten 
underformål. Med unntak av «10 %-regelen» (antall nye spredte boliger tillates med 
inntil 10 % av gjenomsnittlig antall nye boliger bygget i foregående firårsperiode,) har 
ikke kommunen heller hatt bestemmelser for disse områdene. I foreliggende plan er 
formålet rettet til «spredt boligbebyggelse» under LNF- formålet. Maks tillatt antall 
nye boliger innenfor disse områdene er angitt i tabell under punkt 2.3.3. 

 Frittliggende boligtomter utenfor tettsted: Dagens plankart har svært mange 
boligtomter utenfor tettsted som har planformål «boligbebyggelse, nåværende.» Med 
utydelige bestemmelser og flere store tomter, har kommunen hatt flere utfordringer 
med ønsket etablering av «små byggefelt» med oppdeling av tomter og/ eller etablering 
av flere boenheter utenfor tettstedene. Planformålet på disse eiendommene er nå rettet 
til «spredt boligbebyggelse» under LNF- formålet med tilhørende bestemmelser. 

 Frittliggende, mindre næringstomter utenfor tettsted: Noen av disse områdene har fått 
formålet «spredt næringsbebyggelse» under LNF- formålet. 

 I eksisterende plan er det avsatt områder til båthavn. Kommunedirektøren har fjernet 
to av disse, da realisering av planen ville forutsatt omdisponering av mye dyrka mark 
samt tiltak i vegetasjonsbelte med sårbare naturtyper. 

 Området Langerød har vært avsatt til fritidsformål. Kommunedirektøren ser det som 
svært lite sannsynlig at dette vil bli realisert, og foreslår området tilbakeført til LNF. 

 Flere av byggeområdene i eksisterende plan har unøyaktig avgrensing. Det er gjort en 
jobb med å tilpasse avgrensing av byggeområder til tomter eller etter andre 
vurderinger. Det er med dette gjort en reduksjon av byggeområder. 

 Hensynsone friluftsliv (jfr over) er lagt inn for områder vurdert som viktige. 
 Sentrumsavgrensing (jfr over) er lagt inn med krav om felles planlegging. 
 Mellom- Ros friområde ble ervervet av kommunen i 2018. Kommunen har fått 

innvilget støtte fra Miljødirektoratet til erverv og oppgradering av området. Endelig 
avgrensing av friarealet i plankartet er ikke avklart enda, da delingsøknad i skrivende 
stund fortsatt ligger til avklaring hos Statsforvalteren, etter lovet avklaring i mai. 
Området i plankartet er derfor juster til noe større enn eksisterende, men vil ikke bli 
riktig avgrenset før statsforvalteren har fattet sitt vedtak. Denne justeringen kan evt 
gjøres i høringsperioden. Området omfattes videre av hensynssone for friluftsliv. 

 Aktsomhetssone for flom er lagt inn etter NVEs kartlegging. Områdene har i 
bestemmelsene krav til utredning og sikring ved tiltak. 
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Til sammen gjør disse endringene plankartet mer forutsigbart og riktig. Endringene vil 
forenkle kommunens saksbehandling samt være lettere å tolke for utbyggere og innbyggere. 
Endringer i bestemmelser: 
Det er gjort et omfattende arbeid med planens bestemmelser. Noen av disse er omtalt ovenfor 
og noen omtales her: 

 Bestemmelser for mikrohus og tretopphytter i punkt 1.10.10 og 2.3.2 forenkler 
saksbehandling og gir forutsigbarhet. 

 Strengere miljøkrav generelt og for overvann spesielt, gjør kommunen bedre rustet til 
å møte klimaendringer. 

 Krav om sykkelparkering og lading for el- bil vil kunne bidra til lavere klimautslipp. 
 Egne bestemmelser for grender (bolig i LNF) gir kontroll på kommende boligbygging 

utenfor tettstedene 
 Tydelige rekkefølgekrav gir forutsigbarhet for utbyggere og kontroll for kommunen. 
 Vern av dyrka- og dyrkbar mark er innskjerpet gjennom bestemmelser for stedbunden 

næring i LNF. 
 Bestemmelser for lekeplasser er nå enklere å forstå. 
 I bestemmelsene er det lagt inn forbud mot nydyrking av myr og et byggeforbud i 

myrområdene. 
 
Rekkefølgekrav: 
Endringene i bestemmelser omfatter også rekkefølgekrav. Disse omtales særskilt her, da de er 
vesentlige for planens helhetlige grep med prioritering av Kirkebygden. 
Disse tre kravene er de mest sentrale: 
• Bygging av ny boligbebyggelse i Våk skolekrets kan ikke skje før det er tilstrekkelig 

barnehagekapasitet i området. 
• Bygging av ny boligbebyggelse i Svinndal skolekrets kan ikke skje før det er 

tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i området. 
• Bygging av ny boligbebyggelse i Svinndal rensedistrikt kan ikke skje før det er 

tilstrekkelig kapasitet for drikkevannsforsyningen og i renseanlegget. 
 
Kravene har sammenheng med utredningene som ligger til grunn for notatet «bolig og 
befolkning» i vedlegg 3. Kommunens kapasitet på sosial- og teknisk infrastruktur er 
utfordrende og kommunedirektøren trenger verktøy for å styre utviklinga i den retning som er 
ønsket, samtidig med å ha kontroll på kommende investeringer. Også for Kirkebygden er det 
utfordringer med sosial- og teknisk infrastruktur, ikke minst nå når kommunen står uten fast 
ungdomsskole. Prioriteringene framover vil derfor i all hovedsak dreie seg om skolebygging, 
samt etablering av bedre vannkpasitet som er en forutstening for både å kunne ta i bruk den 
framtidige skolen og for å kunne etablere mer boligbebyggelse. Etablering av større kapasitet 
på vann vil nødvendigvis ta noe tid, da infrastruktur i bakken må utbedres. 
 
I Svinndal har kapasiteten på renseanlegget nådd sin grense, og oppgradering av 
avløpskapasitet er nødvendig før flere boliger kan tilknyttes. Området har også utfordringer 
med barnehage og skole. 
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For området Våk foreslår imidlertid kommunedirektøren å åpne for en begrenset utbygging av 
feltet Rød 2. Dette utdypes nedenfor. 
 
Rød 2: 
I arbeidet med planen og spesielt med avklaring om føringer for prioriteringer, har 
planområdet Rød 2 vært oppe til diskusjon ved flere anledninger. Planområdet er under 
regulering med et foreslått omfang på ca 300 boenheter. Å ferdigstille planen og åpne for 
utbygging uten restriksjoner på dette feltet, vil kunne medføre at barnehagekapasiteten 
sprenges og at tyngden i tilflytting ledes til Våk- området. Dette vil være i strid med føringene 
som kommunestyret ga i sak PS 14/21. Kommunedirektøren ser imidlertid at en stopp i 
planarbeidet, alternativt bestemmelse om utsatt oppstart av bygging i eksempelvis tre år, vil 
være uheldig for utbygger som allerede har investert både tid og penger i prosjektet. 
Kommunedirektøren foreslår derfor at det åpnes for en begrenset utbygging på 15-20 boliger 
pr år. 
 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Helhetlig ROS lå ute til offentlig ettersyn i perioden mars – mai 2021. Analysen fremmes for 
sluttbehandling i midten av september. Foreløpig utkast ligger som vedlegg 6 og ettersendes 
høringsinstansene etter endelig vedtak. Analysen har kartlagt 19 uønskede hendelser, flere av 
disse med uakseptabel risiko. Blant disse er fare for skred og flom. I kommuneplanen er det 
hensynsoner for skredfare, oppdatert med retningslinjer for planlegging og tiltak innenfor 
disse områdene. Det har også blitt lagt inn aktsomhetssoner for flom, kartlagt av NVE i 2020. 
Ved flere tilfeller av ekstremvær, pekes det videre på viktigheten av økt fokus på klimatiltak 
og overvannshåndtering i kommunale arealplaner. I bestemmelsene til foreliggende plan er 
dette ivaretatt i punkt 1.7.3 og 1.7.4. 
 
Vurdering av innspill: 
Av de åtte innspillene til nye boligområdene, var det bare forslaget på Augerød som ligger 
innenfor fylkesplanens langsiktige grense. Til tross for dette tas innspillet ikke med i planen, 
blant annet med begrunnelse nærhet til Augerødmosen (myr) og som et viktig 
rekreasjonsområde der kommunen ikke ønsker mer utbygging. De to innspillene som foreslås 
tatt inn, er vurdert med konsekvensutredning i planbeskrivelsen i vedlegg 2 og omtales kort 
under. Alle innspill ligger i sin helhet i vedlegg 7. 
 
Konsekvensutredning av innspill: 
Nordre Paulshus: 
Innspillet omfatter område på ca 90 daa bestående av skog og noe dyrka mark. Tiltaket vil 
støtte opp om kommunens målsettinger om økt friluftsliv og aktivitet og vil kunne ha positive 
konsekvenser for folkehelse og barn og unge. I behandling av byggesøknad bør det settes som 
vilkår at bebyggelsen ikke plasseres på dyrka mark. 
 
Sønsterødveien: 
Innspillet omfatter område på ca 4,3 daa bestående av skog og gruslagt område. Området 
omfattes delvis av hensynsone for landskap. Tiltaket foreslås tatt inn for å formalisere 
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tidligere vedtak om fradeling. I behandling av byggesøknaden bør det settes som vilkår at 
bebyggelsen ikke plasseres innenfor hensynsone landskap. 
 
Arealregnskap: 
Planbeskrivelsen inneholder oversikt over arealregnskapet for endringene i denne planen. 
Siden det ikke foreslås lagt inn nye boligområder, tas det ikke areal fra «arealpotten» felles 
med Moss og Råde. Gjennom oppretting av planformålet «bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone» til LNF (som nå har fått aktsomhetssone for flom,) og justeringer 
av byggeområder, føres 659 daa tilbake til LNF- formål. 1146 daa til «nytt» formål «bolig i 
LNF» er i all hovedsak omgjøring av tidligere planformål «boligformål» og «bebyggelse og 
anlegg.»  Arealregnskapet beskrives i kapittel 7 i planbeskrivelsen. 
 
 
 
Barn og unge: 
Planen inneholder ikke store endringer i arealdisponering og ingen nye lekeområder, men en 
tydeliggjøring av areal- og avstandskrav for lekeplasser. Utvidete arealer ved Nordre Paulshus 
aktivitetssenter vil gi større tilbud og bredde til fritidsaktiviteter, noe som kommunens barn og 
unge etterspør. Utvikling av Kirkebygden sentrum med funksjoner som kan gi barn og unge 
flere møteplasser er i tråd med det som blir etterspurt i ungdata- undersøkelser. 
 
Folkehelse: 
Utbygging av tettsteder med variert boligtilbud kan bidra til sosialt bærekraftige 
lokalsamfunn. Å fokusere på utvikling av Kirkebygden og sentrum vil legge til rette for å 
bygge opp et nærmiljø som fremmer sosiale møter og gir økt hverdagsaktivitet, noe som er i 
tråd med innbyggernes ønsker. (Folkehelsedialog 2014, medvirkning visjonsarbeid 2017 og 
arbeid med kommuneplanens samfunnsdel 2019.) Nordre Paulshus aktivitetssenter vil gi 
kommunen et større tilbud til fritidsaktiviteter for alle. Hensynsoner for viktige 
friluftsområder ivaretar bedre friluftsformålet og kan på sikt bidra til bedre folkehelse. 
Tilstrekkelig kapasitet i barnehager er viktig for å i størst mulig grad la barn gå i barnehage i 
sitt eget nærmiljø. På denne måten forenkles knytting av sosial tilhørighet i tidlig alder.  
 
Helhetlig virkning av planen: 
I planbskrivelsens kapittel 10.2 beskrives den helhetlige virkningen av planen innenfor flere 
områder. Med planens helhetlige grep ved å konsentrere utbygging rundt Kirkebygden- 
området og i noen grad Våk, følger planen nasjonale og regionale føringer. Mål for areal og 
transport blir med dette satt høyt på agendaen i rulleringen. Med oppstramming av plankart og 
bestemmelser, mener kommunedirektøren at det nå tas et sterkere grep om utviklingen som 
ivaretar miljø, klima, jord- og naturvern, smt løsninger for teknisk- og sosial infrastruktur. 
 
Medvirkning: 
Folkehelsekoordinator og barnerepresentant har, i tillegg til fagpersoner fra miljø og teknikk 
bidratt til planarbeidet. Saken vil bli forelagt ungdomsrådet i høringsperioden. I 
høringsperioden vil kommunen arrangere møte med grunneiere innenfor området Folkestad 
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næring, som er foreslått innenfor avgrensing til framtidig sentrums-/ transformasjonsområde. 
Det vil videre bli arrangert et medvirkningsmøte for alle interesserte i høringsperioden. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren konkluderer i tråd med forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 

1. Plankart (pdf) 
2. Planbeskrivelse med bestemmelser 
3. Vedlegg til planbeskrivelse (med notater) 
4. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, høringsutkast 
5. Fastsatt planprogram 04/19 
6. Samlet saksframstilling PS 14/21 
7. Innspill til kommuneplanens arealdel 1 - 9  

 
 


