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Merknader - offentlig ettersyn - kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Vå-

ler kommune i Viken 

Vi viser til kommunens brev av 10. september 2021. 

 

Bakgrunn 

Kommunen skriver at rullering av kommuneplanens arealdel for Våler har pågått over lang 

tid. Etter oppstart i 2018 ble et planutkast sendt til offentlig ettersyn i juni 2019. Planforsla-

get fikk en omfattende mengde innsigelser og faglige råd, og i mai 2020 vedtok kommune-

styret å utforme et nytt planforslag med utgangspunkt i det fastsatte planprogrammet fra 

april 2019. 

 

Ved offentlig ettersyn i 2019 ga Statens vegvesen innspill til planarbeidet, jf. vårt brev av 22. 

august 2019 (ref. 18/250896-7). 

 

Statens vegvesens ansvar 

Statens vegvesen er vegadministrasjon for riksveger. Dette innebærer at vi har ansvaret for å 

planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde riksvegene på en best mulig måte for brukerne og 

samfunnet for øvrig. Samtidig er vi et fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdsels-

departementet. Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på det 

offentlige vegnettet og ivareta hensyn som trafikksikkerhet, kollektivtransport, gåing, syk-

ling, luft, støy og universell utforming i områder hvor andre enn staten har myndighet. 

 

Vurdering 

Befolkningsvekst 

Våler legger opp til en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 0,7 %. Dette er en reduk-

sjon fra forrige planforslag hvor anslått årlig vekstrate var 2,5 %. Sistnevnte vekstrate vil for-

doble innbyggertallet på 30 år, noe som virker usannsynlig. En befolkningsvekst på 0,7 % år-

lig er i samsvar med Statistisk sentralbyrås anslag for Våler og nabokommunene Moss og 
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Råde. Dette medfører 10 % økning i folketallet fram mot 2033, tilsvarende en fordobling av 

innbyggertallet i løpet av 100 år. 

 

Boligutbygging 

Boligreserven i kommuneplanens arealdel er i sum langt større enn kommunens vekstscena-

rio tilsier for planperioden og også frem til 2040. Vi deler kommunens synspunkt om at det 

er sannsynlig at det meste av ny boligbygging vil skje i Våk og Kirkebygden. Med tanke på 

infrastruktur for gående og syklende og tilgang på kollektivtransport, synes vi dette er for-

nuftig. Dette er også i samsvar med fylkesplanens føringer. 

 

Byggegrenser 

I forrige planforslag var det tatt inn bestemmelse om byggegrense langs offentlig veg, men 

disse er nå tatt ut. Vi anbefaler at byggegrenser i størst mulig grad tas inn i planbestemmel-

sene. 

 

Veglovens byggegrenseavstand er 50 meter fra riksveg og fylkesveg, og 15 meter fra kom-

munal veg og gang- og sykkelveg, dersom ikke annet følger av arealplan eller særskilt ved-

tak etter vegloven. Avstanden måles vannrett i rett linje fra vegens midtlinje. 

 

Byggegrenser regulerer utøvelsen av eiendomsråderetten, men fratar ikke grunneieren eien-

domsretten. Grensene får ikke direkte betydning for eksisterende bebyggelse. Byggegren-

sene vil imidlertid ha betydning for blant annet bygging, bruksendringer, utvidelser og gjen-

oppføring av bebyggelse som blir revet eller ødelagt ved brann. Begrensningene i råderetten 

kan ha stor betydning for eiendommens utnyttelse. Som eksempel kan nevnes at det heller 

ikke uten særskilt tillatelse kan legges opp til permanent parkering eller lagring innenfor 

byggegrensene. 

 

I arealplaner kan det fastsettes byggegrenser som kan samsvare med eller avvike fra bygge-

grensene som følger av vegloven § 29. Det finnes ikke noen formell minimums- eller maksi-

mumsgrense for hvilke byggegrenser som kan fastsettes i arealplaner. Dette innebærer at 

det er anledning til å sette videre byggegrense enn 100 meter i arealplaner. Byggegrenser 

fastsatt i arealplaner går foran de generelle byggegrensene angitt i vegloven, jf. vegloven 

§ 29. 

 

Det skal i forbindelse med oppstart av arbeid med kommuneplanen vurderes om det skal 

inntas byggegrenser i kommuneplanen, og dette skal som hovedregel inntas. Dette vil med-

føre at plan- og bygningsloven får den sektorovergripende og samordnende rolle som er 

forutsatt. Byggegrensene kan samsvare med byggegrensene i vegloven § 29 eller avvike fra 

disse. I bestemmelsen kan det formuleres ulik byggegrense for ulike vegstrekninger og ulike 

områder. 

 

Som sagt anbefaler vi byggegrenser i størst mulig grad tas inn i planbestemmelsene. Siden 

det ikke er riksveger i Våler kommune, må fylkeskommunens syn på dette ha avgjørende be-
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tydning. Byggegrenseavstandene bør være i tråd med fylkeskommunalt vedtak der eldre fyl-

kesveger har en byggegrenseavstand på 15 meter, mens fylkesveger som ble omklassifisert 

fra riksveg i 2010, har en byggegrenseavstand på 50 meter. 

 

Skilt- og reklame 

I bestemmelse 1.9.1 om skilt og reklame foreslår vi å ta inn en retningslinje som viser til 

vegloven § 33, fordi reklameskilt eller lignende innretning ikke må være retter mot vegtra-

fikken eller være synlig for de vegfarende uten godkjenning fra vegmyndigheten. 

 

Rekkefølgekrav 

Det er fornuftig å sette krav om gang- og sykkelveger i forbindelse med utbygging av frem-

tidige byggeområder. Kommunen skriver at den vil benytte utbyggingsavtaler med grunnei-

ere og utbyggere for å formalisere dette. 

 

Vi viser til at det for tiden er ute et lovforslag (plan- og bygningsloven) om en såkalt områ-

demodell. Kommunen kan vedta områdemodellen gjennom å fastsette en ny type hensyns-

sone i arealplanen. Målet er at kommunen, gjennom flere trinn i planprosessen, synliggjør 

hvilken infrastruktur som er nødvendig, hva denne vil koste og hva som skal betales for de 

enkelte eiendommene. Når reguleringsplanen gir rett til å bygge ut, skal beløpet som grunn-

eieren skal betale, være avgjort. Betalingsforpliktelsen vil ikke falle bort når infrastrukturtil-

taket er etablert, slik som i dag. På denne måten unngår man at noen blir gratispassasjerer. 

 

Parkering 

Parkering medfører arealbeslag og kostnader. Parkeringspolitikk og restriktive parkerings-

normer er viktige virkemidler for å nå målsettinger innenfor transport-, miljø- og klimapoli-

tikken. Parkeringsnormer bør derfor ikke bare være et mål om å dekke en observert eller er-

fart etterspørsel. 

 

Det er positivt med parkeringsnormer for bil og sykkel, jf. bestemmelse 1.9.4. Det bør være 

konsekvent slik at bilparkering fremkommer som maksimums- og eventuelt også som mini-

mumsnorm, mens sykkelparkering fremkommer kun som minimumsnorm. 

 

For kontor, forretning og senter er forslaget til norm motstridende med maksimalt 1 plass 

pr. årsverk og minimum 1,5 plasser pr. årsverk. Dessuten er det mer vanlig å angi antall 

plasser pr. 100 m2 BRA. 

 

For annen offentlig/privat tjenesteyting og for industri/lager er maksimumskravet og mini-

mumskravet til antall parkeringsplasser likt. Det medfører at kravet blir absolutt, noe som 

kanskje ikke er hensikten. 

 

Støy 

Bestemmelse 1.10.9 om støy bør oppdateres for å være i samsvar med siste versjon av 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-

1442/2021. 
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I bestemmelsens første ledd er det angitt at «når støyen kommer fra flere kilder, kan grense-

verdiene økes med inntil 3 dB.» Vi tror dette kan være en skrivefeil fordi T-1442/2016 angir 

at kommunen kan vurdere inntil 3 dB strengere grenseverdier i områder hvor gul eller rød 

sone for flere kilder overlapper. Det må derfor stå i bestemmelsen at grenseverdiene kan re-

duseres med inntil 3 dB. 

 

═══════ 

 

Vi ber om få tilsendt godkjent plan etter planvedtak i kommunen 

 

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

 

Ellen Marie Foslie 

seksjonssjef Jan Antonsen 

 sjefingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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