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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
 
Arkivsak: 15/500   
 
DETALJREGULERING FOR FOLKESTADVEIEN 
 
Saksbehandler:  Anne-Grete Øyehaug Arkiv: L13  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/22 Planutvalget 15.06.2022 
 
Kommunedirektørens forslag 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12 -10, legges reguleringsplan for Folkestadveien ut til 
offentlig ettersyn i minst seks uker med følgende endringer: 
 

1. Planbeskrivelsen må angis med riktig navn «Folkestadveien.» 
 

2. I planbeskrivelsens pkt 7.17 må tredje setning endres til: «Kommunen har opplyst at 
det pr nå ikke er tilstrekkelig kapasitet og/ eller tilfredsstillende infrastruktur på vann 
og avløp. Disse forholdene vil utredes i videre prosjektering og kan inngå som en del 
av utbyggingsavtale.» 
 

3. Tekst i parentes (jfr illustrasjon under) i andre avsnitt i kap 7.17 i planbeskrivelsen 
fjernes. 
 

4. Bestemmelsenes pkt 6.2: Fjerne første kulepunkt 
«For vannforsyningssystem som forventes å produsere mer enn 10 m3 drikkevann pr. 
døgn, skal det foreligge en godkjenning fra Mattilsynet.» 

 
5. Bestemmelsenes pkt 3.1.1 rettes til henvisning til TEK 17 

 
6. I bestemmelsenes pkt 6.1 vedrørende teknisk plan må det legges til følgende 

kulepunkt: Teknisk plan skal godkjennes av kommunen før rammetillatelse. 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 15.06.2022 sak 10/22 
 
Behandling: 
Planutvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 

7. Det ønskes en gangforbindelse fra SVG1 over til f_ST. 
 

8. Ber om at det etableres en sti fra Kirkeveien via felt GP mellom feltene BKB2 og 
BKB4 
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9. Før andre gangs behandling av planen skal det leveres illustrasjoner samt sol og 
skyggediagram med alternative høyder på bebyggelse sett fra bakenforliggende 
bebyggelse.  

 
10. Det er ønskelig med høringsinstansenes særskilte fokus på: 
 adkomst/varelevering med hensyn til trafikksikkerhet og støy – det vil si finne 

beste løsning for leverandører, naboer og trafikksikkerhet. 

 eventuelle begrensinger for tider for vareleveranse. 
 

 å ivareta myke trafikanter ved å se hele området som en helhet og finne de beste 
løsningene. 

 

 
Kommunedirektørens forslag vedtatt enstemmig. 
 
 
Planutvalgets tilleggsforslag vedtatt enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12 -10, legges reguleringsplan for Folkestadveien ut til 
offentlig ettersyn i minst seks uker med følgende endringer: 
 

1. Planbeskrivelsen må angis med riktig navn «Folkestadveien.» 
 

2. I planbeskrivelsens pkt 7.17 må tredje setning endres til: «Kommunen har opplyst at 
det pr nå ikke er tilstrekkelig kapasitet og/ eller tilfredsstillende infrastruktur på vann 
og avløp. Disse forholdene vil utredes i videre prosjektering og kan inngå som en del 
av utbyggingsavtale.» 
 

3. Tekst i parentes (jfr illustrasjon under) i andre avsnitt i kap 7.17 i planbeskrivelsen 
fjernes. 
 

4. Bestemmelsenes pkt 6.2: Fjerne første kulepunkt 
«For vannforsyningssystem som forventes å produsere mer enn 10 m3 drikkevann pr. 
døgn, skal det foreligge en godkjenning fra Mattilsynet.» 

 
5. Bestemmelsenes pkt 3.1.1 rettes til henvisning til TEK 17 

 
6. I bestemmelsenes pkt 6.1 vedrørende teknisk plan må det legges til følgende 

kulepunkt: Teknisk plan skal godkjennes av kommunen før rammetillatelse. 
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7. Det ønskes en gangforbindelse fra SVG1 over til f_ST. 
 

8. Ber om at det etableres en sti fra Kirkeveien via felt GP mellom feltene BKB2 og 
BKB4 
 

9. Før andre gangs behandling av planen skal det leveres illustrasjoner samt sol og 
skyggediagram med alternative høyder på bebyggelse sett fra bakenforliggende 
bebyggelse.  
 

10. Det er ønskelig med høringsinstansenes særskilte fokus på: 
 adkomst/varelevering med hensyn til trafikksikkerhet og støy – det vil si finne 

beste løsning for leverandører, naboer og trafikksikkerhet. 

 eventuelle begrensinger for tider for vareleveranse. 
 

 å ivareta myke trafikanter ved å se hele området som en helhet og finne de beste 
løsningene. 

 
 
Utredning: 
 
Faktiske opplysninger 
Planforslag for Folkestadveien er utarbeidet av LINK Arkitektur og fremmes på vegne av 
Folkestadveien eiendomsutvikling AS. Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering 
av nærsenter med forretninger og kontorer samt boliger i Kirkebygden. Det planlegges også et 
felles torg og parkeringsplasser. Planområdet er på ca 25 daa og omfattes delvis av eldre 
reguleringsplaner. I gjeldende kommuneplan (2011) er området avsatt til kombinert 
bebyggelse og anleggsformål samt bolig. I kommuneplan 2021 – 2033 som forventes vedtatt 
etter sommeren, er arealet avsatt til bebyggelse og anlegg med hensynssone for omforming for 
sentrumsformål.  
 
Planforslaget ble første gang varslet i mai 2016, den gang som plan for Folkestadtunet. Etter 
varsel om utvidelse i november samme år, har planforslaget lagt i bero fram til 2021. Ny 
utvidelse av planområdet ble varslet i september 2021, denne gang som plan for 
Folkestadveien. Til denne kom det 10 innspill som er sammenstilt og kommentert i vedlegg 4. 
 
Planforslaget omfattes ikke av krav til konsekvensutredning. 
 
Planområdet: 
Planområdet er på ca 25 daa og ligger sentralt i Kirkebygden, innenfor område som i ny 
kommuneplan (2021 – 2033) omfattes av hensynssone for omforming til sentrumsformål. 
Planområdet omfatter fire eiendommer og består i all hovedsak av gjengroingsmark, eldre 
jordbruksareal og to boligeiendommer. 
 



 
Side 4 av 9 

Planområdet ligger langs Kirkeveien og Folkestadveien og blir liggende i umiddelbar nærhet 
til skoler og barnehage i Kirkebygden. 
Etter varsling av et større område som inkluderer også nordlig del langs Folkestadveien og 
opp til Kirkebygden barnehage, fremmes nå den søndre delen av området for offentlig 
ettersyn. 
 
Bebyggelsen: 
Planforslaget viser fire områder for bebyggelse på bakkenivået vertikalnivå 2, i områdene 
BKB 1-4. I disse områdene legges det til rette for blokkbebyggelse med mønehøyde på opp til 
kote 60 -65 (fra kote 41 – 44) og et bebygd areal på bakkenivå på 43 %, regnet ut fra arealet 
på planområdet.  
Planforslaget legger videre til rette for parkering, varemottak og butikker under bakken, på 
vertikalnivå 1. 
 
Vurderinger 
Planområdet: 
Planområdet har vært under planlegging siden 2016, da det første gang ble varslet oppstart for 
detaljregulering. For kommunen har dette området vært verdifullt med tanke på den sentrale 
beliggenheten og muligheten området gir for etablering av sentrumsfunksjoner i nærhet til 
betydelig sosial infrastruktur og kommunale tjenester. Det har vært viktig, både for 
administrasjon og politikere at området utvikles med estetiske kvaliteter og at det åpnes for 
funksjoner som kan komme hele kommunen til nytte. Kommunedirektøren anser foreliggende 
forslag til å imøtekomme disse ønskene. 
 
Planområdet er varslet større enn det som fremmes for offentlig ettersyn i denne omgang. 
Forslagsstiller har intensjon om framtidig etablering av to- og firemanns boliger og rekkehus i 
den nordlige delen av planområdet, men trenger mer tid for avklaringer av utnyttelse av den 
nordligste delen av området på grunn av båndlagt område for kulturminner/ gravhauger i 
området. Infrastruktur i foreliggende plan hensyntar imidlertid også den delen av planområdet 
som ikke reguleres nå. 

Planbeskrivelsen gir en omfattende beskrivelse av dagens situasjon i området og omhandler 
tema som landskap, natur- og kulturverdier, trafikk, grunnforhold, barn og unge med mer. Slik 
området framstår i dag, anser kommunedirektøren det til å ha mindre verdi for innbyggerne, 
da det ikke benyttes verken til lek eller aktiviteter og heller ikke har naturkvaliteter av verdi. 
For nærliggende naboer vil den planlagte bebyggelsen framstå som ruvende når den bygges på 
dagens uutnyttede areal. Plankonsulent og forslagsstiller har vært i dialog med disse og det 
søkes løsninger som kan gjøre den negative påvirkningen for disse eiendommene mindre. 

Planområdet er i kommuneplan 2021 – 2033 avsatt til bebyggelse og anlegg med hensynssone 
for omforming for sentrumsformål. Planområdet ble i «Stedsanalyse Kirkebygden» (Rambøll, 
2014) ansett som kommunens mest hensiktsmessige område for etablering av 
sentrumsfunksjoner.  I analysen står det:  
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«Hovedutfordringene for tettstedet anses å være oppbygging av et robust senter med 
konsentrert boligbebyggelse i tilknytning til en mindre sentrumskjerne. Hvor fremtidige 
tjenester og servicefunksjoner lokaliseres er avgjørende for hvordan tettstedet kan og vil 
utvikle seg. Nye boligområder og tettere boligbebyggelse i sentrale områder vil gi et bredere 
tilbud av boligtyper og bidra til mer arealeffektiv utnyttelse.» Det pekes videre på at bredere 
tilbud av funksjoner vil gi Kirkebygden semi- urbane kvaliteter. Kommunedirektøren anser 
foreliggende planforslag til å imøtekomme anbefalingene i mulighetsanalysen. 

Bebyggelsen: 
Planbeskrivelsen beskriver at den foreslåtte bebyggelsen tar utgangspunkt i en videreutvikling 
av det som beskrives som Våler kommunes identitet, og baserer seg på tundannelser med 
låvebygg og småhus. Bebyggelsen blir høy i «Vålermålestokk» og vil nok framstå som ukjent 
eller uvanlig i starten. Kommunedirektøren ser imidlertid at det å bygge i høyden er 
nødvendig for å imøtekomme statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og for å få på plass ønskede funksjoner i kommunens sentrumsområde. 
 
Bebyggelsen i områdene BKB 1-4 planlegges med mønehøyde opp til kote 60 – 65 (fra kote 
41 – 44.) Kotene er angitt på plankartet. Bebyggelsen tenkes plassert parallelt med fv 121og 
skal utformes med saltak. Mellom bygningene planlegges det en åpen spalte i f_BLK, som vil 
gi noe utsyn for bakenforliggende bebyggelse. 
 
Det planlegges for etablering av kontorer, butikker og tjenestefunksjoner i bebyggelsen mot 
øst (nærsenteret) og boliger mot vest. Nærsenteret planlegges med butikker, kontorer og 
boliger samt et lekeareal og felles torg over vertikalnivå 1. Hver boenhet får en side som 
vender inn mot fellestunet med lekeplass og torgplass. Kommunedirektøren anser blanding av 
bolig, butikker og tjenesteyting rundt fellesarealer for lek og opphold, til å kunne tilby et 
bomiljø egnet for flere aldersgrupper. Det blir kort vei til butikker og tjenester innenfor 
planområdet samt over veien der det planlegges ny skole med flere fellesfunksjoner.  

Tun 
Tunstruktur og utearealer er funksjonelt plassert i tilknytning til hver bolig og adskilt fra 
trafikkerte adkomstveier. Bebyggelsen er planlagt med arkitektonisk utforming og 
materialbruk som sammenfaller med nærområdets karakter. I planbeskrivelsen er det gitt en 
beskrivelse av planforslaget om at det baserer seg på «[…] tundannelser med låvebygg og 
småhus satt sammen i et langsgående øst-veststrekk. Klyngene av boliger er plassert rundt tun 
som utformes med lekearealer og sittemøblement, og danner naturlige møteplasser for 
beboerne rundt tunet. Mellom husene vil det oppstå innbydende uteoppholdsareal med høy 
kvalitet. Utearealene får en funksjonelt riktig plassering i direkte tilknytning til hver bolig, 
adskilt fra trafikkerte adkomstveier av en tydelig overordnet bebyggelsesstruktur. Beboere 
sikres skjermede felles uteoppholdsarealer med gode solforhold. Bebyggelsen er planlagt 
utført med arkitektonisk utforming og materialbruk som sammenfaller med nærområdets 
karakter.» Kommunedirektøren siterer dette avsnittet, da dette anses vesentlig for hvordan 
området planlegges.  
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Barn og unge: 
Minste uteoppholdsareal pr boenhet er satt til 30 m2, i tråd med kommuneplanen. Det er 
videre avsatt areal på 1500 m2 til kvartalslekeplass. Lekearealet vil opparbeides med plass for 
ballspill, grillplass, frukttrær og beplantning, samt sandkasse for de minste. Helsedirektoratet 
skriver at «barnehage- og skolegårder er gjerne en del av folks nærmiljø. Det er viktig at barn 
har skolegårder som inviterer til utfoldelse i skoletiden, men også på fritiden.» 
(Helsedirektoratet, 2014.) For planområde Folkestadveien vil barn ha umiddelbar tilgang til 
denne type områder. 

Skogsarealet helt vest i planområdet er avsatt til felles lekeareal i reguleringsplan for 
Folkestad I fra 1984. Arealet er ikke opparbeidet. Kommunedirektøren anser arealet som 
mindre verdifullt for lek slik det framstår i dag. 

Folkehelse 
Gjennom planforslaget søkes det å utvikle et sosialt bærekraftig bomiljø, der hverdagens 
gjøremål kan utføres uten bruk av bil. I folkehelseundersøkelsen for Viken skårer Våler svært 
dårlig på de parametere som angår tettsted og tjenester i slike, sånn som kulturtilbud, butikker 
og servicetilbud, gang- og sykkelveier, idrettstilbud og tilgang på offentlig transport. (Viken 
fylkeskommune, 2022.) Kommunedirektøren konstaterer at disse faktorene har vært 
gjengangere i kommunens medvirkningsprosesser i en årrekke og anser foreliggende 
planforslag til å være et bidrag i riktig retning. Sammen med bygging av nye skoler, vil 
Kirkebygden sentrum kunne framstå som et attraktivt lite tettsted med gode bo- og 
fritidskvaliteter for brede grupper av befolkningen.  
 
Planen tar utgangspunkt i støyretningslinjene T1442/2021. I bestemmelsene foreslås det 
følgende unntak for støyfølsom bebyggelse: 
«For hver boenhet skal minimum 50 % av oppholdsrom inkludert minimum ett soverom, ha 
vindusfasade mot stille side, hvor støygrensene i tabell 4 tilfredsstilles.» Forslaget er i tråd 
med kommuneplanen som forventes vedtatt sommeren 2022, der det angis følgende: «Avvik 
fra anbefalingene i rød og gul sone I sentrumsområder og tettsteder, spesielt rundt 
kollektivknutepunkter hvor det er aktuelt med høy arealutnyttelse, kan det vurderes å tillate 
oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål innenfor rød sone og/eller avvik fra 
grenseverdiene i tabell 2 i gul sone.» 
I støyutredningen står det at arealene på bakkeplan nærmest fylkesveien og krysset vil få 
trafikkstøy med nivåer over anbefalt grenseverdi. «Disse arealene kan ikke forventes å kunne 
medtas i regnskapet over minste tillatte uteoppholdsareal (MUA) uten eventuelle 
skjermingstiltak.» Dette er ivaretatt i bestemmelsene. 
 
 
Klima og miljø 
I planbeskrivelsen står det at: «Å planlegge helhetlig og i henhold til areal- og 
transporteffektivitet er noe utfordrende i en kommune som Våler som har lange tradisjoner 
for spredt bebyggelse, få utpregete tettstedsfunksjoner, dårlig dekning av kollektivtilbud 
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sammenliknet med større byer og tettsteder.» Å planlegge for et mer komprimert tettsted og 
utvikle Kirkebygden i retning av en «bygdeby,» vil spare areal, redusere transportbehovet og 
øke befolkningsgrunnlag for framtidig forbedring av kollektivtransport.  
 
Planforslaget tar høyde for klimaendringer med økt nedbørintensitet og -mengde ved å ha stort 
fokus på overvannsproblematikk. Overvannshåndteringen skal baseres på tretrinnsprinsippet; 
fordrøye-infiltrere-lede, til sikker flomvei og skal i størst mulig grad tilrettelegges som visuelt 
element for å heve områdets miljøkvalitet. 
 
Planbestemmelsenes pkt 3.1.1 sier at «Bebyggelse skal planlegges for lavt energiforbruk, jfr 
TEK 10.» Kommunedirektøren anbefaler at det her benyttes nyeste tekniske forskrift, TEK 17. 
 
Planområdet er vurdert for områdestabilitet. Området er vurdert til å ikke være skredfarlig, 
men det anbefales at type fundamentering vurderes i prosjekteringsfasen, på grunn av mulig 
setningspotensiale. 
 
Trafikk og parkering 
Til planen hører et trafikknotat (vedlegg 7) som vurderer trafikkavviklingen i krysset 
Folkestadveien/ Kirkeveien. Notatet tar utgangspunkt i en trafikktelling gjennomført 15.12.21, 
samt den planlagte bebyggelsen. Det vurderes også i sammenheng med utbygging av 
planområdene Folkestad 3 og Folkestadbakken. Årsdøgntrafikk (ÅDT) beregnes i dag til 2100 
langs Folkestadveien og antas i 2042 å være doblet til ca 4200. Beregning av kryssets 
kapasitet viser ikke problemer verken i dagen eller framtidig situasjon. Som følge av 
utbyggingen beregnes en økning i genererte bilturer til å være 1130 pr døgn.  
 
Felles vei/avkjørsel til Trollstien og boligbebyggelsen som er varslet i den nordlige delen 
langs Folkestadveien er dimensjonert for renovasjon og vareleveranser og det er tilrettelagt 
areal for gående og syklende. Trollstien er i dag uten fortau og betjener ca fire eneboliger. Det 
forventes ikke svært mye trafikk langs Trollstien som følge av utbyggingen, men det stilles 
rekkefølgekrav for opparbeiding ved brukstillatelse. 
 
Under nærsenteret er det planlagt parkeringsgarasje med adkomst fra Trollstien. Garasjen har 
felles adkomst for alle funksjonene.  
 
Andre forhold: 
Etter at Folkestadveien eiendomsutvikling AS overtok planområdet og utarbeiding av planen, 
byttet prosjektet navn fra Folkestadtunet til Folkestadveien. Kommunedirektøren ser at 
planbeskrivelsen nå har fått navnet Folkestadtunet og forutsetter at denne får riktig navn før 
evt vedtak av planen. 
 
I bestemmelsenes pkt 6.2 står det: «For vannforsyningssystem som forventes å produsere mer 
enn 10 m3 drikkevann pr. døgn, skal det foreligge en godkjenning fra Mattilsynet.» 
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Kommunedirektøren anbefaler at dette punktet tas ut, da det ikke skal produsere vann i 
planområdet. 
 
I rekkefølgekravene stilles det dokumentasjonskrav for tekniske løsninger gjeldende vei, vann 
og avløp. Kommunedirektøren ønsker presisert at teknisk plan skal godkjennes av kommunen 
før det kan gis rammetillatelse. 
 
Planbeskrivelsens kapittel 7.17 beskriver teknisk infrastruktur. I andre avsnitt vises det til 
hvordan overvann tenkes håndtert og det vises det i parentes til «jfr illustrasjonen under.» I 
planbeskrivelsen finnes ingen slik illustrasjon og det anbefales at teksten i parentes fjernes. 
 
Medvirkning: 
Planforslaget for Folkestadveien har blitt utarbeidet i dialog med kommunens administrasjon, 
det har blitt holdt informasjons- og medvirkningsmøter med naboer og berørte, det har vært 
felles befaringer på området og forslaget har blitt vist for politikere i prosessen for 
utarbeiding. Planforslaget vil bli forelagt eldrerådet, råd for mennesker med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet. 
 
Oppsummering: 
Kommunestyret vedtok i 2016, sak ps 66/16, at Kirkebygden skulle være kommunens 
sentrum. I medvirkningsprosesser tilbake til 2014 har innbyggerne ytret ønske om at det burde 
være sentrumsfunksjoner med butikker, treningssenter og møteplasser i kommunen. 
Kommunedirektøren anser dette planforslaget til å imøtekomme både innbyggeres og 
politikeres ønsker. Med utvikling av dette området, parallelt med nye skoler med flere 
funksjoner også for publikum, er kommunen i en spennende utvikling med ny bebyggelse og 
karakter som binder sammen historie med moderne arkitektur og som gir boliger og 
funksjoner tilpasset brede aldersgrupper sentralt i Kirkebygden. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren viser til utredningen og plandokumentene og konkluderer i tråd med 
forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 

1. Plankart 
2. Bestemmelser 
3. Planbeskrivelse 
4. Merknadsbehandling tilleggsvarsling 
5. Illustrasjonsplan 
6. Mulighetsstudie 
7. Trafikkvurdering 
8. Støyvurdering 
9. Geoteknisk vurdering 
10. Teknisk plan VA og overvannsvurdering 
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11. ROS- analyse 
 
 


