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Kommunedirektørens forslag 
 
Detaljregulering for Folkestadtorget, med kart og bestemmelser korrigert etter offentlig ettersyn 
vedtas med følgende endringer: 
1. Det forutsettes at det gjennomføres forskriftsmessige geoteknisk detaljprosjektering før 

det gis igangsettingstillatelse for bygningsmessige tiltak. Dette sikres i bestemmelsene. 
2. Det inngås utbyggingsavtale som omhandler blant annet arealer til lek. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.03.2017 sak 5/17 
 
Behandling: 
Inger Marie Standal fremmet flg. forslag: 
 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12- 10 legges reguleringsplan for Folkestadtorget 

ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker fra annonseringsdato med følgende endringer: 
1.1. Bestemmelsenes punkt 3.1.c endres til: «Før det gis brukstillatelse til boliger 

innennfor område BKB skal nærlekeplass inkl. adkomst til denne på torget og felles 
uteoppholdsarealer være opparbeidet iht. godkjent utomhusplan.» 

1.2. Bestemmelsenes punkt 4.1.a endres til: «Innenfor området tillates blokkbebyggelse» 
1.3. Bestemmelsenes punkt 4.1.d endres til: «På bakkeplanet innenfor området angitt med 

bestemmelsesgrense på plankartet tillates boligformål.» 
1.4. Bestemmelsenes punkt 4.2.b endres til: «Ved hovedombygging eller påbygg ift 

situasjon pr mars 2017, tillates boligformål for inntil 30 % av bebyggelsens BRA. 
Boligformål tillates ikke på bakkeplanet.»  

1.5. Det opprettes nytt punkt, 5.2.a som sier at: «Minimum 25 % av torgarealet skal 
opparbeides som lekeplass 

2. Før annen gangs behandling av planen må det utarbeides illustrasjoner i 3D som viser 
virkninger av planlagt bebyggelse for omkringliggende boliger i øst, nord og vest. Det skal 
utarbeides 3D illustrasjoner som viser planlagt bebyggelse der bygg BKB fremstilles i to 
maksimale høyder, henholdsvis 11m og 14m. 
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Standals forslag vedtatt enstemmig. 
 
Rådmannens forslag kom således ikke opp til votering. 
 
Vedtak: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12- 10 legges reguleringsplan for Folkestadtorget 

ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker fra annonseringsdato med følgende endringer: 
1.1. Bestemmelsenes punkt 3.1.c endres til: «Før det gis brukstillatelse til boliger 

innennfor område BKB skal nærlekeplass inkl. adkomst til denne på torget og felles 
uteoppholdsarealer være opparbeidet iht. godkjent utomhusplan.» 

1.2. Bestemmelsenes punkt 4.1.a endres til: «Innenfor området tillates blokkbebyggelse» 
1.3. Bestemmelsenes punkt 4.1.d endres til: «På bakkeplanet innenfor området angitt med 

bestemmelsesgrense på plankartet tillates boligformål.» 
1.4. Bestemmelsenes punkt 4.2.b endres til: «Ved hovedombygging eller påbygg ift 

situasjon pr mars 2017, tillates boligformål for inntil 30 % av bebyggelsens BRA. 
Boligformål tillates ikke på bakkeplanet.»  

1.5. Det opprettes nytt punkt, 5.2.a som sier at: «Minimum 25 % av torgarealet skal 
opparbeides som lekeplass 

2. Før annen gangs behandling av planen må det utarbeides illustrasjoner i 3D som viser 
virkninger av planlagt bebyggelse for omkringliggende boliger i øst, nord og vest. Det skal 
utarbeides 3D illustrasjoner som viser planlagt bebyggelse der bygg BKB fremstilles i to 
maksimale høyder, henholdsvis 11m og 14m. 

 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 07.10.2020 sak 16/20 
 
Behandling: 
Marius Eilertsen fremmet følgende forslag: 
 
Planutvalget er positive til planforslaget, men ønsker en redegjørelse for bedre 
beslutningsgrunnlag for parkering bolig vs næring. 
 
Eilertsen forslag vedtatt enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget er positive til planforslaget, men ønsker en redegjørelse for bedre 
beslutningsgrunnlag for parkering bolig vs næring. 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 04.11.2020 sak 19/20 
 
Behandling: 
Marius Eilertsen fremmet følgende forslag:  
 



 
Side 3 av 11 

Detaljregulering for Folkestadtorget, med kart og bestemmelser korrigert etter offentlig 
ettersyn vedtas med følgende endringer:  
1. Det forutsettes at det gjennomføres forskriftsmessige geoteknisk detaljprosjektering før det 
gis igangsettingstillatelse for bygningsmessige tiltak. Dette sikres i bestemmelsene.  
2. Det inngås utbyggingsavtale som omhandler blant annet arealer til lek. 
3. Bestemmelsenes pkt. 3,7 "parkering" rettes til 1,5 parkeringsplass pr boenhet 
4. Det forberedes for elbil lading på 100% av parkeringsplassene tilknyttet boenhetene 
 
 
 
Karianne Kullerud fremmet følgende forslag: 
 
Detaljregulering for Folkestadtorget, med kart og bestemmelser korrigert etter offentlig 
ettersyn vedtas med følgende endringer:  
1. Det forutsettes at det gjennomføres forskriftsmessige geoteknisk detaljprosjektering før det 
gis igangsettingstillatelse for bygningsmessige tiltak. Dette sikres i bestemmelsene.  
2. Det inngås utbyggingsavtale som omhandler blant annet arealer til lek. 
3. Bestemmelsenes pkt. 3,7 "parkering" rettes til 1,5 parkeringsplass pr boenhet 
4. Det forberedes for elbil lading på 100% av parkeringsplassene tilknyttet boenhetene 
5. Det skal legges vekt på arkitektur, gjennomgående god kvalitet i bygg samt en 
gjennomarbeidet plan for utomhus, som fremmer videre utbygging av sentrum i Våler 
kommune. 
 
 
Eilertsens forslag fikk 2 stemmer (H) mot 5 stemmer. 
 
Kulleruds forslag tiltrådt enstemmig. 
Eilertsens forslag falt.  
Kommunedirektørens forslag falt. 
 
Vedtak: 
Detaljregulering for Folkestadtorget, med kart og bestemmelser korrigert etter offentlig 
ettersyn vedtas med følgende endringer:  
1. Det forutsettes at det gjennomføres forskriftsmessige geoteknisk detaljprosjektering før det 
gis igangsettingstillatelse for bygningsmessige tiltak. Dette sikres i bestemmelsene.  
2. Det inngås utbyggingsavtale som omhandler blant annet arealer til lek. 
3. Bestemmelsenes pkt. 3,7 "parkering" rettes til 1,5 parkeringsplass pr boenhet 
4. Det forberedes for elbil lading på 100% av parkeringsplassene tilknyttet boenhetene 
5. Det skal legges vekt på arkitektur, gjennomgående god kvalitet i bygg samt en 
gjennomarbeidet plan for utomhus, som fremmer videre utbygging av sentrum i Våler 
kommune. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.11.2020 sak 56/20 
 
Behandling: 
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Ordføreren fremmet flg. forslag: 
 
Saken utsettes. 
 
 
Ordførerens forslag vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.03.2021 sak 15/21 
 
Behandling: 
Innstillingen vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
Detaljregulering for Folkestadtorget, med kart og bestemmelser korrigert etter offentlig ettersyn 
vedtas med følgende endringer: 
1. Det forutsettes at det gjennomføres forskriftsmessige geoteknisk detaljprosjektering før 

det gis igangsettingstillatelse for bygningsmessige tiltak. Dette sikres i bestemmelsene. 
2. Det inngås utbyggingsavtale som omhandler blant annet arealer til lek. 
 
 
Utredning: 
 
Faktiske opplysninger 
 
Planforslaget fremmes for 2.-gangs- og sluttbehandling av Alpha Arkitekter på vegne av 
Lentusgruppen AS. Planområdet er på ca 15,1 daa og planlegges for forretning, kontor og bolig i 
tillegg til tilhørende torg, infra- og grøntstruktur.   
 
Planforslaget legger til rette for ny bebyggelse på området som i dag er grøntområde. Det 
planlegges servicefunksjoner/ butikker på grunnplan og leiligheter i etasjene over. Den nye 
bebyggelsen tenkes plassert langs veiene rundt planområdet slik at det dannes et gårdsrom/ torg. 
Det foreslås høy utnyttelse på 75 % BYA på det nye byggeområdet BKB som er på 2400 m2. 
Planforslaget legger opp til etablering av ca 30 – 35 leiligheter. 
 
Formannskapet vedtok i møte 23.03.2017 å legge planen ut til offentlig ettersyn. Kommunen 
mottok elve høringsuttalelser til planforslaget, hvorav innsigelse fra Statens vegvesen. 
Uttalelsene oppsummeres i kort og kommenteres i våre vurderinger. 
 
Etter offentlig ettersyn har det blitt byttet plankonsulent. Planmaterialet har blitt omarbeidet og 
formål i plankart og bestemmelser har til en viss grad fått nye betegnelser. Det kan derfor være 
noe utfordrende å gjenkjenne hvordan høringsuttalelser har blitt svart ut. 
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Etter engasjement og underskriftskampanje fra 30 naboer, ble det avholdt nabomøte den 18. 
september 2017. Til stede her var naboer, representanter fra kommunen, forslagsstiller og 
arkitekt. Oppsummering av spørsmålene fra nabomøtet ligger som vedlegg 25 i saken. 
 
16. september 2020 ble det avholdt nytt informasjonsmøte med innbyggere der Folkestadtorget og 
annet planarbeid i Kirkebygden ble presentert. Det ble vist hvordan planforslaget imøtekommer 
naboenes innspill fra møtet i 2017, samt offentlig ettersyn. 
 
Hensikten med planen 
I 2016 vedtok Kommunestyret at Kirkebygden skulle være Våler kommunes sentrum. 
Planforslaget er ment å imøtekomme dette vedtaket, som en del av sentrumsutviklingen i 
Kirkebygden. Planforslaget legger til rette for ca 30 - 35 boenheter samt næringsbebyggelse, i 
tillegg til et offentlig tilgjengelig torg og lekeplass. Planforslaget bygger opp under 
regjeringens forventninger om fortetting i sentrale områder, før dyrka mark og skog tas i bruk 
til utbyggingsformål. 
 
 
Vurderinger 
Høringsuttalelser oppsummeres i kort med kommunedirektørens kommentarer under. Det 
vises også til vedlegg 3 med oppsummering av uttalelser og kommentarer fra plankonsulenten 
fra side 20. 
 
Fylkesmannen i Østfold Kommunedirektørens kommentar 
Mener at planen «har funnet fram til et 
rimelig resultat som også gir det urbane 
preget og den sentrumsmarkeringen som har 
vært en målsetting.» 

Dette har vært den ønskede kombinasjonen 
for planarbeidet. 

Mener at maksantall for bilparkering er for 
høyt og at antall sykkelparkering er for lavt. 

Antall parkeringsplasser for bil redusert til 1 
plass pr boenhet, plasser for sykkel er satt til 
det samme. 

Østfold fylkeskommune   
Det etterlyses 3D-illustrasjoner iht 
kommunens krav om dette før 2.-gangs 
behandling og mener at disse burde vært 
med før offentlig ettersyn. 

Kommunens krav var at illustrasjonene skal 
foreligge før 2.- gangs behandling og 
illustrasjonene ligger nå ved. 

Stiller spørsmål ved solforhold på 
lekeplassen. 

Solforhold på lekeplass vises i sol- og 
skyggediagrammet i vedlegg 5. 
Kommunedirektøren ser at det kan bli noe 
redusert tilgang på sol innenfor torgarealet, 
men ser ikke at det vil være av betydning å 
flytte lekeplassen. 

Det stilles spørsmål om størrelse på 
tilgjengelig lekeareal for hver boenhet og 
tilgjengelighet og rettigheter til andre 
lekearealer.  

Minstestørrelse på lekeplassen er sikret i 
bestemmelsene. Planområdet er i 
umiddelbar nærhet til et eldre boligfelt med 
eksisterende lekeplasser, men den nærmeste 
lekeplassen utenfor planområdet er ikke 
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opparbeidet. Kommunen vil inngå 
utbyggingsavtale med utbygger der blant 
annet areal til lek vil være tema. 
Ved skole, barnehager og idrettsplass i 
Kirkebygden, er det god anledning til lek og 
utfoldelse for de litt større barna. 

Ber om vurdering på om G/S bør ha prioritet 
foran bilvei. 

Dette er tatt til etterretning og sikret i 
bestemmelsene. 

Nedkjøring i parkeringsanlegg Gang- og sykkelveier er gitt prioritet over 
interne kjøreveier og trafikksikkerheten ved 
nedkjøringen anses som tilfredsstillende. 

Vegetasjonsskjerm bør vurderes også ved 
BKB1 

Kommunedirektøren ser at det blir begrenset 
med plass for etablering av 
vegetasjonsskjerm ved BKB1. Vegetasjon 
vil vurderes i utomhusplan og byggesak. 

Stiller spørsmål om krav om variasjon i 
bygninger. 

Dette anses oppfylt i bestemmelsenes punkt 
3.2 og 3.3 

Etterspør behov for geotekniske 
undersøkelser. 

Kommunedirektøren legger inn krav om 
geoteknisk detaljprosjektering før det gis 
igangsettingstillatelse for bygningsmessige 
tiltak.  

Statens vegvesen   
Har innsigelse til utforming av kryss mot 
fv121 på grunn av for lite areal til 
vegformål. Har også innsigelse til 
manglende rekkefølgebestemmelse. 

Etter flere runder med korrigeringer trakk 
Viken fylkeskommune formelt innsigelsene 
16.09.20 (Vedlegg 26.) 

Har innsigelse til kollektivholdeplass på 
grunn av manglende universell utforming og 
rekkefølgekrev. 

Etter flere runder med korrigeringer trakk 
Viken fylkeskommune formelt innsigelsene 
16.09.20 (Vedlegg 26.) 

Etterspør behov for kollektivholdeplass 
SKH-2 og om denne vil fungere i praksis. 

Denne er tatt ut av planforslaget. 

Ber om rekkefølgebestemmelse som sikrer 
at vegvesenet (nå Viken fylkeskommune) 
skal godkjenne byggeplaner før arbeid som 
berører fv121 kan starte. 

Dette er tatt inn i bestemmelsene. 

Ber om at det må tas inn byggegrense mot 
fv121 

Dette er sikret i plankart og bestemmelser. 

Ber om rekkefølgebestemmelser for 
bussholdeplass og adkomst til denne, samt 
krav om universell utforming. 

Dette er ivaretatt i bestemmelsene. 

Direktoratet for mineralforvaltning   
Har ingen merknader   
Våler vannverk   
Viser til at det pr april 2017 ikke er nok 
kapasitet til å levere vann til ny bebyggelse. 

Dette tas til etterretning. 
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Viser til krav i TEK 10 (nå TEK 17.) Dette tas til etterretning. 
Viser til at brannvern er kommunens ansvar 
og at dersom det planlegges å bruke 
vannverkets ledningsnett til dette, må krav 
til liter pr sekund oppgis før de kan uttale 
seg om kapasitet. 

Dette tas til etterretning. 

MIB   
Brannvesenet forutsetter at krav til 
tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap i distriktet til 
Mosseregionen interkommunale brann og 
redning (MIB) er ivaretatt. Dette for at MIB 
skal kunne utføre en effektiv rednings- og 
slokkeinnsats uten unødvendig risiko for 
skader på personell og utstyr. 

Det er utarbeidet en brannteknisk vurdering 
for planområdet. Brannsikringstiltak for å 
ivareta brannsikkerheten innfor planområdet 
må gjennomføres iht. foreliggende notat. 
(Vedlegg 6.) Slik vedlegg 8 viser, anses ikke 
brannteknisk vurdering å være dekkende, 
men bestemmelsenes punkt 3.1 a sikrer at 
det skal foreligge tilfredsstillende løsning 
før igangsetting. 
All bebyggelse innenfor planområdet vil 
være lett tilgjengelig for rednings- og 
slokkemannskap. Brannbilen kan også kjøre 
helt inn på torget om nødvendig. 

Marita Roos Saastad   
Som naboer til planområdet påpekes det at 
de vil miste utsikt, solforhold i hagen og at 
det blir mer innsyn. De tror også at en 
byggehøyde opp mot 14 meter vil virke 
voldsomt og håper at planen ikke 
godkjennes. 

For utbygging i sentrumsområder må det 
påregnes høyere og tettere bebyggelse, i tråd 
med Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, Fylkesplan for 
Østfold, Regional planstrategi for Viken 
mm. 
Kommunedirektøren erkjenner at 
byggehøydene er uvante i Våler kommune. 

Svein Tore Aalandslid   
Vil ikke ha høye blokker som sperrer 
utsikten. Mener at det også vil bli mye støy. 

Viser til svar ovenfor. Ved all utbygging må 
det forventes mer trafikk og dermed mer 
støy.  

Randi og Roy Saastad   
Påpeker økt støy, nye utkjøringer og 
parkeringer, redusert solforhold, kraftig 
redusert utsikt, mer innsyn, redusert trivsel 
og livskvalitet, redusert salgs- og 
markedsverdi på egen eiendom. 

Viser til svar ovenfor. 

Nabogruppa på Folkestad 
(30 underskrifter, hvorav fire har levert egne 
uttalelser.) 

  

Mener at involvering i planprosessen har 
vært for dårlig. 

Arkitekten sendte varsel om oppstart etter 
utvidet naboliste. Det har vært avholdt to 
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møter med naboer/innbyggere i 
planprosessen, i tillegg til offentlig ettersyn. 

Mener planen i for stor grad bryter med 
gjeldende planer vedrørende høyder, 
utnyttelsesgrad og trafikk. 

I en regulerings-/ omreguleringsprosess 
utarbeides alle forutsetninger på nytt. 

Mener at det er feilinformasjon i 
planmaterialet vedrørende kotehøyder. 

Nord i planområdet er kotehøyde på ca 51 
meter. Naboeiendom i vest ligger på 50 
meter, i nord på 53 meter og i øst på 57 
meter. 

Det vises til bestemmelser i kommuneplanen 
vedrørende estetikk og landskapstilpasning 
og menes at planen ikke hensyntar dette. 

For utbygging i sentrumsområder må det 
påregnes høyere og tettere bebyggelse, i tråd 
med Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, Fylkesplan for 
Østfold, Regional planstrategi for Viken 
mm. 

Mener at størrelsen på lekeområdet er for 
lite. 

Se kommentar til Østfold fylkeskommune 
ovenfor. 

Mener at planen ikke hensyntar 
sammenhengende grøntdrag og at 
bebyggelsen vil ligge som en sperre for 
tilgang til torget. 

Bebyggelsen er planlagt for å lage en 
«intim» sone for torget. Det vil ikke sperre 
torget for allmen tilgang. 

Sier at kommunens arealer er i et typisk 
bygdesamfunn og at dette preget bør 
hensyntas ved planlegging og utbygging. 

Viser til svar vedrørende estetikk og 
landskapstilpasning. 

Er bekymret for trafikkøkning og 
trafikksikkerhet. 

Ved all utbygging må det forventes en viss 
trafikkøkning. I dag er 
trafikksikkerhetssituasjonen rundt butikken 
ikke tilfredsstillende. Manøvreringsarealer 
for både varelevering og parkering mangler 
fortau. Parkeringen skjer i dag både på 
oppmerkede parkeringsplasser og langs 
bygget. Myke trafikanter må også dele inn-
/utkjøringen fra Folkestadhøgda. Disse 
forholdene forbedres med denne planen. 
Kommunen støtter seg ellers på 
vegvesenets/ fylkets vurderinger gjeldende 
trafikksikkerhet. 

Uttrykker bekymring for busser i området 
med tanke på sikkerhet, støy og 
forurensning. 

Bussparkering inne på planområdet er tatt ut 
av planen. 

Det vises til parkeringsbestemmelser i 
kommuneplanens arealdel og at disse ikke 
blir oppfylt. 

Viser til at kommuneplanens arealdel er av 
eldre dato og ikke har tatt opp i seg at 
bestemmelser om bilparkering nå skal 
utformes som makskrav, ikke minimum slik 
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det var tidligere. 
Uttrykker bekymring for skolekapasitet. Viser til plan for ny Kirkebygden skole. 
Mener planen legger opp til en uheldig 
blanding av nærings- og boligformål. 

For å ha næringsformål i tettstedet, trenger 
kommunen et større befolkningsgrunnlag 
som vil benytte de lokale leverandørene/ 
tjenestene. Verken innbyggere eller 
næringsdrivende er tjent med at nye 
næringer etableres, for deretter å måtte gi 
opp driften på grunn av for lav benyttelse. 
Kommunen har ellers mange innspill fra 
innbyggere som merer at det bør etableres 
leiligheter for voksne mennesker med 
umiddelbar tilgang til butikker mm. 
Kommunedirektøren mener at planen 
imøtekommer disse innspillene. 

Viser til mulighetsstudie fra 2014. Kommunen er kjent med dette. 
Viser ellers til negative konsekvenser for 
eiendommene. 

Kommunens intensjon for utvikling av 
Folkestadtorget, er at dette skal bli et 
verdifullt tilskudd for Vålersamfunnet og 
som en start på sentrumsutviklingen. 

Johannes, Vibeke og Gunnar Hoff   
Ønsker ikke blokker på Folkestadfeltet og 
mener at infrastrukturen ikke er tilpasset en 
slik utbygging.  

Viser til tidligere svar vedrørende høyere 
arealutnyttelse. 
Infrastruktur tilpasses til hvert 
reguleringsprosjekt. 

 
 
 
Lekeplass 
Slik uttalelse fra Østfold fylkeskommune, samt nabogruppa på Folkestad ytrer bekymring for, 
har planforslaget svært lite areal for lek, noe som særlig kan berøre de minste barna med 
redusert aksjonsradius. Kommunedirektøren vil derfor ta inn erstatningsarealer for lek i 
utbyggingsavtale med utbyggeren. 
 
Endringer etter offentlig ettersyn: 
Etter offentlig ettersyn og nabomøte i 2017 har planforslaget blitt endret for å (delvis) 
imøtekomme uttalelser. De viktigste endringene er at innsigelsene fra SVV har blitt 
imøtekommet, høyder på bebyggelse har blitt redusert, venteplass for buss har blitt tatt ut av 
planområdet og bestemmelser har blitt endret og justert. I tillegg har det blitt levert 3D- 
skisser i tråd med formannsskapets vedtak i 2017. 
 
Planforslaget har blitt mottatt med skepsis fra naboer på tilstøtende og nærliggende 
eiendommer. Bekymringene omfatter i all hovedsak verditap på egen bolig, støy, tap av utsikt 
og sol, økende trafikk og trafikksikkerhet. Etter offentlig ettersyn av planen, har forslagsstiller 
nå redusert høyder på bebyggelse fra 14 til 13 meter for bebyggelsen i vest, fra 14 til 10 meter 
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for bebyggelsen i nord og nordøst og fra 12 til 11 meter for bebyggelse i sør. Videre har det 
blitt gjort endringer som generelt bedrer trafikksikkerheten, ikke minst for myke trfikanter. 
Vedlagt planmaterialet er det nå 3D- skisser samt sol- og skyggediagram, justert til de nye 
bygningshøydene.  
 
FN17 
Utbygging av Folkestadtorget 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.  
 
Kommunedirektørens øvrige vurderinger: 
Etter Kommunestyrets vedtak om sentrum i 2016, har det vært jobbet med å se på hvordan 
Kirkebygden kan utvikles med flere boliger og sentrumsfunksjoner, uten å omdisponere 
dyrka- eller dyrkbar mark. Folkestadtorget kan sees på som et transformasjonsprosjekt som 
omdanner en lite verdifull gressplen til det som kan bli en attraktiv bolig- og 
næringsetablering med tilhørende fellesfunksjoner som er åpne for alle. Det tilrettelegges også 
for utvikling av eksisterende bygg med leiligheter over næringsformål. Å bygge høyere og 
tettere innenfor avgrensede sentre, slik fylkesplanen forutsetter, vil være noe også Våler 
kommune vil se mer av i framtida. Denne type bebyggelse vil utsette behov for bygging på 
gøntarealer, vil bidra til å redusere transportbehovet og vil gi et større befolkningsgrunnlag, og 
dermed også bedre mulighet for å lykkes i områder der det etableres næringsfunksjoner.  
Planforslaget hensyntar, med ombygging av kryss, større trafikkavvikling inn til Folkestad, 
har bestemmelser som legger til rette for en gunstig overvannshåndtering og legger til rette for 
leiligheter tilpasset eldre og bevegelseshemmede. 
Kommunedirektøren anser planforslaget som en god start på sentrumsutviklingen i 
Kirkebygden. 
 
 
 
Vedlegg 

1. Plankart 
2. Bestemmelser 
3. Planbeskrivelse 
4. Illustrasjonsplan 
5. Sol- og skyggediagram 
6. Brannteknisk vurdering 
7. Beregning av brannvannskapasitet 
8. Vurderinger, brannvannsrapport 
9. 3D illustrasjon 1 
10. 3D illustrasjon 2 
11. 3D illustrasjon 3 
12. 3D illustrasjon 4 
13. 3D illustrasjon 5 
14. Høringsuttalelse, Fylkesmannen i Østfold 
15. Høringsuttalelse, Østfold fylkeskommune 
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16. Høringsuttalelse, Statens vegvesen 
17. Høringsuttalelse, direktoratet for mineralforvaltning 
18. Høringsuttalelse, Våler vannverk 
19. Høringsuttalelse, Mosseregionen interkommunale brann og redning 
20. Høringsuttalelse, Marita Roos Saastad 
21. Høringsuttalelse, Svein Tore aalandslid 
22. Høringsuttalelse, Randi og Roy Saastad 
23. Høringsuttalelse, nabogruppa på Folkestad 
24. Høringsuttalelse, Johannes, Vibeke og Gunnar Hoff 
25. Nabomøte 18.09.2017 – oppsummering av kommentarer 
26. Trekking av innsigelse 
 

 
 


