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Våler - Tilbakemelding på revidert forslag til kommuneplanens arealdel 
for å løse tidligere innsigelser  

Vi viser til kommunens brev datert 10. februar 2022, journalført 15. mars 2022, med anmodning 
om å trekke innsigelse til kommuneplanens arealdel.  
 
Vi beklager sen tilbakemelding. 
 
Bakgrunn 
Vi fremmet følgende innsigelser til kommuneplanens arealdel 17. november 2021: 
 

1) Mangelfull ivaretakelse av forhold tilknyttet samfunnssikkerhet i risiko- og 
sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning.  

2) Sikre at planen ikke åpner opp for mer enn 10 % spredt boligutbygging.  
3) Mangelfull utredning i tilknytning til utbygging av tretopphytter innenfor LNF-formål.  
4) Bedre sikring i bestemmelsene tilknyttet byggeforbud langs vassdrag.  

 
Det ble avholdt et møte med kommunen 13. desember 2021, og kommunen har nå foreslått 
følgende løsninger til våre innsigelser: 
 

1) Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) er oppdatert for utbyggingsområdene for ulike 
hendelser med tilhørende sannsynlighets- og konsekvensklasse og konsekvenskategori. 
Konsekvensutredningen av hele planen er koblet sammen med den oppdaterte ROS-
analysen.  

2) En begrensning på 10 % spredt boligutbygging er innarbeidet i bestemmelse 2.4.2. 
3) Bestemmelsene om tretopphytter er tatt ut.  
4) Det er gitt flere presiseringer tilknyttet byggegrense mot vassdrag i bestemmelse 2.1. 

 
Vurdering / Konklusjon 
Når det gjelder punkt 1 mener vi våre råd er blitt etterfulgt i revidert risiko- og sårbarhetsanalyse 
og konsekvensutredning, og at disse dokumentene nå er fullverdige.  
 



Vi vil bemerke at det for arealinnspillet (nr. 8) for Sønsterudveien kun er en fremkomstvei til 
området. Denne veien ligger innenfor faresone flom (H320) og anses derfor som en del av 
eiendommen når det er snakk om flom. I bestemmelse 3.1.2 Faresone – Flom, ras og skredfare 
H310 og H320 er det stilt utredningskrav til regulerings- og byggetiltak. Ut ifra rundskriv H-5/18 
Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling fremgår det at hvis kommuneplanens 
arealdel åpner opp for realisering uten krav om reguleringsplan må kartleggingen og 
oppfølgingen av risiko- og sårbarhetsforhold tilsvare reguleringsplannivået. På bakgrunn av dette 
ber vi kommunen vurdere om bestemmelse 3.1.2 første avsnitt skal tydeliggjøre dette, der det gis 
flere presiseringer for hvilke krav som stilles.  
 
Til punkt 2 skulle vi ønske det forelå noen flere vurderinger i kommunens oversendelse. Vi antar 
at totalen blir mer enn 10 % da begrensningen er knyttet opp til spredt boligutbygging innenfor 
LNF-formålet. I henhold til fylkesplanen skal ikke denne utbyggingen bare ses på innenfor dette 
arealformålet, men også andre formål som åpner for boligutbygging utenfor planens fastlagte 
senterstruktur. Vi viser til fylkesplanens retningslinjer i punkt 1.13, og ber kommunen ta en ny 
gjennomgang av disse, og anbefaler at planforslaget endres slik at det sikres en begrensning for 
spredt boligutbygging uavhengig av arealformål.    
 
Til punkt 3 og 4 mener vi kommunens løsningsforslag er tilstrekkelige.  
 
På bakgrunn av dette vil vi ikke motsette oss at planforslaget vedtas med disse endringene.  
 
 
Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022, og til 
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde.  
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket og eventuelt vedtatt kommuneplan. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth  
avdelingsdirektør 
 

  
 
Marit Strengen  
fylkesberedskapssjef 
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