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Våler - Uttalelse til høring av detaljregulering for Folkestadveien 

Vi viser til brev datert 17. juni 2022 med høring av detaljregulering for Folkestadveien i Våler 
kommune. 
 
Bakgrunn 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for et nærsenter med forretninger og kontorer, samt 
boliger på Kirkebygden. Det legges til rette for ca. 4000 m² med forretning/kontor/tjenesteyting 
og ca. 70 leiligheter. Planområdet er på ca. 25 dekar.  
 
Vi ga innspill til planarbeidet, i våre brev datert 14. juni og 11. november 2016, og 9. september 
2021.  
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering 
Støy 
Deler av planområdet er støyutsatt grunnet trafikken fra Kirkeveien. Deler av planlagt bebyggelse 
mot denne veien vil ha støyutsatte fasader i gul støysone i henhold til anbefalte grenseverdier i 
støyretningslinje T-1442/2021. I bestemmelse 2.6 står det at denne retningslinjen «skal gjøres 
gjeldende for videre beregning av støytiltak og forslag til tiltak». Vi er usikre på hva dette 
innebærer og ber om at det gis mer konkrete føringer. Vi vil minne om at T-1442 er en 
retningslinje som skal benyttes i planleggingen for å fastsette juridiske rammer for 
støysituasjonen. Det bør konkretiseres hva som menes med «støytiltak og forslag til tiltak». 
 
Vi mener det også ville gitt mer forutsigbarhet om første kulepunkt i 2.6 viste til grenseverdiene i 
tabell 2 (ikke tabell 4 som det vises til i tredje kulepunkt), og at siste leddsetning (hvor 



støygrensene i tabell 4 tilfredsstilles) i tredje kulepunkt fjernes. Det bør vurderes om det skal gis 
begrensninger for boliger innenfor felt BKB4, og at det er andre arealformål som bør prioriteres 
her. Alternativt bør det stilles krav til dempet fasade (i tillegg til stille side) for de boenheter som 
blir støyutsatt. Det må da spesifiseres hvilke typer tiltak som aksepteres for å gi dempet fasade. 
 
I planbeskrivelsen står det at for å få tilfredsstillende arealer innenfor lekeplass må det vurderes 
støytiltak i form av skjerm og det står at støytiltak tillates etablert innenfor feltene ST, SVG, SPA 
og GF i bestemmelsene 3.2.1 og 3.3.2. Vi mener at eventuelle støytiltak også må sikres i planens 
rekkefølgebestemmelser under punkt 6.4.  
 
Vi mener det må vurderes om det skal stilles krav til utbyggingsrekkefølge av de forskjellige 
feltene, der bebyggelse nærmest Kirkeveien bør oppføres først (felt BKB2 og BKB4). Denne 
bebyggelsen vil fungere som en støyskjerm til lek- og uteoppholdsarealer innenfor felt BLK.  
 
Barn- og unges interesser, bokvalitet 
Vi viser til første behandling av planforslaget 15. juni 2022 og punktene i vedtaket tilknyttet 
gangforbindelser. Vi støtter dette, med at det skal etableres en sti fra Kirkeveien via felt GP 
mellom feltene BKB2 og BKB4, og at det ønskes en gangforbindelse fra SVG1 til ST. Vi mener det 
er gunstig med slike forbindelser av hensynet til gående og syklende, og vi forventer at dette 
sikres i planens kart og bestemmelser før planen skal opp til sluttbehandling.  
 
I denne politiske behandlingen ble det også besluttet at det skulle leveres illustrasjoner og sol- og 
skyggediagrammer med alternative høyder på bebyggelse sett fra bakenforliggende bebyggelse. 
Vi mener disse dokumentene burde foreligge i forbindelse med høringen slik at alle kan vurdere 
solforholdene. I planbeskrivelsen står det at det sikres felles uteoppholdsarealer med gode 
solforhold. Vi er usikre på dette, da vi antar at det kan være utfordringer med gode solforhold på 
utearealene. Vi forutsetter at kommunen vurderer dette grundig i det videre arbeidet.  
 
I høringsperioden ble det bedt om at høringsinstansene så nærmere på adkomst og varelevering 
med hensyn til trafikksikkerhet og støy. Vi antar at mest aktivitet tilknyttet dette vil være rundt 
planlagt bebyggelse i felt BKB1 og BKB4 mot torg (felt SP), parkering (felt SPA1) og deler av 
lekeplass (felt BLK). Vi ber det vurderes om det skal gis nærmere presiseringer for hvilke typer 
arealformål det åpnes opp for innen felt BKB1-BKB4. I bestemmelse 3.1.3 er det mulighet for at 
det kan etableres kontor, forretning, tjenesteyting og boliger innenfor alle disse feltene. Det kan 
f.eks. gis bestemmelser om at det innenfor feltene BKB1 og BKB4 nærmest torget og 
Folkestadveien skal åpnes opp for formålene kontor, forretning og tjenesteyting fra 1. etasje, og 
at boliger heller bør legges lengre inn i kvartalet. Vi antar at BKB2 og BKB3 vil primært utgjøre 
boliger, dette kan eventuelt sikres i bestemmelsene.  
 
For øvrig mener vi kommunen må vurdere hva planen legger opp til av lekeplasser, jf. § 2.11 og 
3.1.2 og se dette i sammenheng med bestemmelse 1.10 Lekeplasser, uteoppholdsarealer og 
samlingssteder i kommuneplanens arealdel.  
 
Landbruk og matproduksjon 
Planforslaget innebærer varig nedbygging av ca. fire dekar fulldyrka jord. Planbestemmelsene 
angir rekkefølgekrav om at det skal utarbeides matjordplan før det gis rammetillatelse. 
Matjordplanen skal vise hvordan matjordlaget skal flyttes slik at det fortsatt kan benyttes til 
matproduksjon. Vi mener bestemmelsen bidrar til å avbøte de langsiktige konsekvensene for 
matproduksjonen ved varig nedbygging av arealet. Vi anbefaler metodikken i NIBIOs veileder om 
planering og jordflytting (NIBIO BOK VOL. 3 NR 4 2017). Veilederen gir en teknisk beskrivelse av 

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2454793/NIBIO_BOK_2017_3_4.pdf?sequence=2


hvordan jordmasser bør behandles og håndteres for å oppnå et best mulig agronomisk resultat. 
Vi viser også til Vestfold fylkeskommunes veileder for matjordplan fra 2019.  
 
Vann og avløp  
I den politiske behandlingen av planforslaget opplyses det om at det ikke er tilfredsstillende 
kapasitet og/eller infrastruktur på vann og avløp. Vi stiller oss spørrende til hva dette vil 
innebære. Vi vil minne om at det ved en godkjent reguleringsplan skapes det en forventning om å 
få gjennomført tiltak innen rimelig tid. Vann og avløp er kritisk infrastruktur på lik linje med 
veiadkomst, og at dette må avklares før reguleringsplanen vedtas.   
 
Konklusjon 
Vi viser til våre merknader under vår vurdering og forutsettes at disse etterfølges i det videre 
arbeidet.  
 
Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022, og til 
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. Vi 
anbefaler nettsidene www.planlegging.no og Miljøstatus.  
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 
 

  
 
Torgeir Fagersand 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
Statens Vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

https://www.vtfk.no/planportalen/aktuelt/veileder-til-matjordplan/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/plan-og-bygg/arealforvaltning/forventningsbrevene/sfovs-forventninger-areal-2022.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
http://www.planlegging.no/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/

	Våler - Uttalelse til høring av detaljregulering for Folkestadveien

