
HØRINGSUTTALELSER OG KOMMENTARER 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Kommunedirektørens kommentar 
Innsigelse:  
Mangelfull ivaretakelse av forhold som har 
vesentlig betydning for samfunnssikkerhet. 

Tas til etterretning. 
Hver hendelse er nå vurdert for 
innspillsområdene med tilhørende 
sannsynlighets- og konsekvensklasse, samt 
konsekvenskategori.  

Innsigelse:  
Planen sikrer ikke maksimalt 10 % spredt 
boligutbygging. 

Tas til etterretning. 
Bestemmelser som sikrer maks 10 % spredt 
boligbygging er tatt inn i bestemmelsenes pkt 
2.4.2. 

Innsigelse:  
Mangelfull utredning og vurderinger i 
forbindelse med at planen åpner for bygging av 
tretopphytter innenfor LNF-formål. 

Tas til etterretning. 
Bestemmelsene som angår tretopphytter er tatt 
ut. 

Innsigelse:  
Bestemmelse knyttet til byggeforbud langs 
vassdrag; Planen må som minimum innskjerpe 
bestemmelsene til det som ligger i gjeldende 
kommuneplan.  

Tas til etterretning. 
Bestemmelser for byggeforbud er tatt inn i pkt 
2.1 

Vurdere om noen reguleringsplaner eller 
byggeområder utenfor tettstedene bør tas ut av 
planen. 

Dette er vurdert. Pga usikkerhet vedrørende 
økonomiske forhold, er vedtatte 
reguleringsplaner ikke tatt ut.  
Et uregulert hyttefelt er tatt ut av planen. 

ROS-analysen har mangelfulle vurderinger for 
hvert enkelt innspillsområde og må oppdateres.  

Tas til etterretning. 
ROS-analysen er oppdatert. 

ROS-analysen oppfyller ikke kravet til å vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egnet til utbyggingsformålet.  

Tas til etterretning. 
ROS-analysen er oppdatert. 
 

Anser at det foreligger følgende mangler ved 
ROS-analysen:  

- Mangler vurdering av 
drikkevannskilder, radon, 
elektromagnetisk stråling, 
fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy og tilgang på 
slokkevann. 

- Innspill nr. 3 Nordre Paulshus er det 
krysset av for at tilsiktet handling er 
relevant, uten at dette er videre 
beskrevet. 

- Gjennomført risikovurdering av 
innspillsområdet og ikke for de 
uønskede hendelsene. Mangler 
beskrivelse av hvilken sannsynlighet- 
eller konsekvensklasse som er benyttet 
og det er heller ikke beskrevet 
konsekvenskategori. 

- Bør beskrives under «tiltak» at det i KPA 
er lagt inn hensynssone for potensiell 
flomfare. 

 
 
Det er nå gjort vurderinger av drikkevannskilder 
og nedbørsfelt, radon, elektromagnetisk 
stråling, fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy og tilgang på slokkevann. 
 
 
Har nå beskrevet tilsiktet handling. 
 
 
 
Hver hendelse er nå ført opp i tabellen med en 
sannsynlighetsklasse og konsekvensklasse, samt 
konsekvenskategori. 
 
 
 
 
Ført opp under tiltak. 
 
 



- Mangler vurdering av utfordring for 
fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy til området dersom 
tilkomstvei vil kunne bli påvirket av 
flom. 

Dette er nå vurdert. 

Foreslår følgende forbedringspunkter ved KU til 
KPA: 

- Det er ikke gjennomført vurderinger 
knyttet til virkninger som følge av 
klimaendringer ved vurderingene av 
flom i konsekvensutredningen. 

- Resultatene fra ROS-analysen bør 
legges til grunn for utarbeidelse av 
konsekvensutredningen ved tema 
«ulykkesrisiko og beredskap». 

 
 
Dette er nå vurdert. 
 
 
 
ROS- analysens identifiserte ulykkesrisiko, vil bli 
fulgt opp i kommunens arbeid med 
beredskapsplaner. 

Anbefaler å ta en gjennomgang og revidering av 
eksisterende arealer i KPA basert på 
samfunnssikkerhet. 

Kommunen vil følge opp helhetlig ROS- analyse 
for å ivareta samfunnssikkerhet. 

Vannmiljø - ber om synliggjøring av hvordan 
arealdelen følger opp regionale 
vannforvaltningsplaner og hvilken virkning 
planen antas å kunne ha på miljøstanden. 

Planforslaget har ingen endringer som påvirker 
dette. 

Vannforskriftens § 12 skal samordnes med 
arbeidet med KU 

Vurdering av konsekvenser for vannmiljø i 
henhold til Vannforskriften inkludert i temaene 
forurensning og naturmiljø. Det er også gjort en 
vurdering av om arealinnspillene er et tiltak 
som krever vurdering etter Vannforskriftens 
§12.  

Ber om bestemmelse som sikrer at videre plan- 
og byggesaksbehandling redegjør for påvirkning 
på miljøtilstand til vannforekomst og at dette 
må veies opp mot miljømålet til 
vannforekomsten. 

Tas til etterretning. Følgende er tatt med i 
bestemmelsenes pkt. 1.10:  
Plan- og byggesaksarbeid må redegjøre for 
hvordan nye tiltak og inngrep kan påvirke 
miljøstanden til en vannforekomst.  

Ber kommunen fastsette minimumsbredde på 
kantvegetasjon langs vassdrag. 

Tatt inn i bestemmelsenes pkt. 2.1. 

Anbefaler å gi områder med spesielt verdifullt 
naturmangfold en særskilt markering på 
arealplankartet og/eller med hensynssone 
bevaring av naturmiljø. 

Dette vil bli vurdert når vi har ny plan for 
naturmangfold. 

Registeringene av naturtypene etter 
Miljødirektoratets sin instruks bør inkluderes i 
1.10.1. 

Planforslaget er vurdert etter DN håndbok 13. 
Miljødirektoratets instruks vil bli vurdert i neste 
rullering av kommuneplanen, da temaene for 
denne rulleringen var begrenset. 

Bør tydeliggjøre definisjonene til myr og 
ravinedaler. 

Ravinedaler er tatt ut av planen. For definisjon 
av «myr» har vi forholdt oss til kommunens 
plan for biologisk mangfold (2006.) 

Anbefaler å ta inn en bestemmelse om at 
muligheten for gjenåpning og restaurering av 
lukkede bekkeløp skal vurderes i 
reguleringsplaner. 

Tatt inn som tema ved utarbeiding av 
reguleringsplaner. 



Nordre Paulshus Aktivitetssenter 
Konsekvensene for jordressursene er 
mangelfullt utredet i KU.  
-Type aktiviteter det åpnes for. 
-Hvordan disse vil påvirke fremtidig 
matproduksjon. 
 
KU bør redegjøre for hvordan utvidet og 
videreutviklet aktivitet kan påvirke 
landbruksaktiviteten innenfor området 
(interessekonflikter) og langsiktige 
konsekvenser ved at dyrka mark beslaglegges 
av midlertidige tiltak. 
 
Planbestemmelser angir at bebyggelse ikke skal 
plasseres på dyrket mark (må også gjelde 
parkering etc.) og at det fulldyrka arealet skal 
skjermes fra nedbygging, og at jordbruksarealet 
skal tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand når 
driften opphører. 

På aktivitetssenteret tilrettelegges det for 
klatrepark og paintball-bane.  
Det benyttes nedbrytbare og ikke-toksiske 
paintballkuler og det forutsettes at de som 
utfører/organiserer aktiviteten plukker opp 
avfall etter seg. 
Det vil være ubetydelig påvirkning på framtidig 
matproduksjon, da aktivitetene som eventuelt 
vil foregå på dyrka mark, ikke vil være 
permanente og ikke vil innebære bebyggelse. 
Ivaretakelse av dyrka mark er sikret i 
bestemmelsenes pkt. 2.4.3.1. 

LNF-spredt bolig (innspill 8, Sønsterødveien) 
Uheldig arealdisponering at det etableres et 
nytt frittliggende boligområde i LNF. 
Anbefaler at innspillet tas ut. 

Dette er ikke et nytt boligområde, men en 
formalisering av tidligere vedtak i kommunen.  
Ramme og disp ble gitt 15.09.2016. 

LNF-spredt bolig 
Endringen av arealformålet fra bolig til LNF-
Spredt boligbebyggelse er ikke 
konsekvensutredet. 

Denne endringen er kartteknisk og innebærer 
endring fra boligformål til bolig i LNF. Endringen 
medfører altså redusert utbygging i spredte 
områder. 

Massehåndtering 
-Må inkludere bokstav k, jf. pbl § 20-1 
-Foreslår bestemmelser. 
-Risheim deponi bør avklares ifbm denne 
rulleringen. 

Bokstav k er lagt inn i bestemmelser i pkt. 1.4. 
Deponi omfattes ikke av planprogrammet. Vil 
bli vurdert i neste rullering av kommuneplanens 
arealdel.  
Kommunedirektøren informerer for øvrig om at 
det er sendt henvendelse om evt utarbeiding av 
felles plan til de andre kommunene i 
Mosseregionen.  

Anbefaler at det legges til «ved motstrid» i 
punkt 1-2 Virkning av planer 

Tas til etterretning. Det er tatt inn en lengre 
forklaring vedrørende virkning av planer i pkt 
1.2 

Punkt 1-5 Unntak fra plankravet bokstav e) – 
Unntaket fra plankravet gir inntrykk av at det 
kan utføres tiltak på eks. boliger i LNF på lik linje 
som i områder avsatt til boligformål 

Refererer kun til unntak fra plankrav.  

Flere steder brukes formuleringen: «… når 
utbyggingen ikke har særlige konsekvenser for 
miljø og samfunn» som blir en meget 
skjønnsmessig og lite forutsigbar vurdering.   

Dette står to steder og gjelder vurderinger av 
plankrav. Kommunedirektøren ønsker å kunne 
utøve en viss grad av skjønn i disse to tilfellene. 

Den foreslåtte retningslinjen til bestemmelse 
1.5 er uklar.  

Tas til etterretning. Retningslinjen fjernes. 

1.9.2 Leke- og oppholdsarealer Tas til etterretning. Kvalitetskrav til lekeplasser 
er lagt inn i pkt 1.9.2 



Bør sikres flere kvalitetskrav; solrik beliggenhet 
og ikke være utsatt for støy over 55 dB 
Bør vurdere å ta inn forrige forslags 
funksjonskrav knyttet til U.U. (jf. 1.5.1) 
1.10.6 Geotekniske undersøkelser – Vil det 
være et byggeforbud for alle nye tiltak der det 
gjøres funn av kvikkleire? 

1.10.6 er rettet opp til: 
Der det gjennom kartlegging av grunnforhold 
gjøres funn av kvikkleire, eller ved registrerte 
aktsomhetsområder, skal det som hovedregel 
ikke oppføres ny bebyggelse før det er truffet 
nødvendige sikringstiltak. Veileder fra NVE 
Sikkerhet mot kvikkleireskred Nr. 1/2019 eller 
senere veileder som erstatter denne, skal legges 
til grunn. Se bestemmelser i 3.1.2. 
 

Det er satt krav til reguleringsplan i punkt 1.4, 
men ser at dette likevel er begrenset til bokstav 
a, d og m i pbl § 20-1 første ledd. Vi mener som 
et minimum at bokstav k om vesentlig 
terrenginngrep burde inkluderes her.  

Lagt inn bokstav k. 

Pågående plansak om massedeponi i 
Risheimveien er ikke nevnt. Et eventuelt deponi 
bør avklares i forbindelse med denne 
rulleringen.  

Deponi omfattes ikke av planprogrammet. Vil 
bli vurdert i neste rullering av kommuneplanens 
arealdel.  
Kommunedirektøren informerer for øvrig om at 
det er sendt henvendelse om evt utarbeiding av 
felles plan til de andre kommunene i 
Mosseregionen. 

§ 1.2 Virkning av planer 
Det står her «Reguleringsplaner listet opp under 
vil gjelde foran kommuneplanens 
bestemmelser». Vi anbefaler at det legges til 
«ved motstrid», jf. pbl § 1-5. 

Tas til etterretning. 
Bestemmelsen har blitt presisert. 

Vise til ny T-1442 og M-2061 
For utbygging i rød støysone må dette være 
angitt i KPA bestemmelser. 

Tas til etterretning. 
Det er tatt inn egen bestemmelse om utbygging 
i rød støysone for sentrumsområder. 

2.1.4 – For lav grad av utnytting for områder 
avsatt til næring. Ber om at denne økes til 75 %-
BYA 

Kommunedirektøren ønsker ikke en så høy 
utnyttelse av uregulerte næringsområder, da 
disse typisk vil ligge utenfor tettbygde strøk. 

Planforslaget åpner ikke for utvikling av 
eksisterende boliger/fritidsboliger/næring i 
områder avsatt til LNF. Savner bestemmelser 
om utvidelse av eks. bygningsmasse i LNF slik 
pbl § 11-11 nr. 2 krever. 

Det er bestemmelser for hva som tillates i LNF 
områder med eksisterende bebyggelse for 
næring-, bolig- og fritidsformål. 

Viken Fylkeskommune Kommunedirektørens kommentarer 
Innsigelse:  
Kommunen må videreføre bestemmelsen fra 
gjeldende kommuneplan om ramme for spredt 
boligbygging på 10 % i tråd med Fylkesplan for 
Østfold. 

Tas til etterretning. 
Bestemmelser som sikrer maks 10 % spredt 
boligbygging er tatt inn i bestemmelsenes pkt. 
2.4.2. 

Innsigelse: 
Båndleggingssone H730 er feil angitt og har ikke 
bestemmelser tilhørende sonen. 

Tas til etterretning. Er rettet opp i tråd med 
Askeladden sin database og har fått en 
tilhørende bestemmelse.  



Innsigelse: 
Krav om trafikkanalyse på fylkesvei må 
inkluderes i punkt 1.11. 

Tas til etterretning. Krav er tatt inn i 
bestemmelsene. 

Sterkt faglig råd om å endre planen slik at kart 
og bestemmelser/retningslinjer samsvarer når 
det gjelder hensynssoner for kulturmiljø og 
landskap.  

Tas til etterretning. 
Bestemmelser og retningslinjer er tatt inn. 

Det mangler oversikt over totalen på antall 
tomter i de ulike grendene. 

Dette er nå lagt inn antall tidligere fradelte 
tomter i tabellen. 

LNF-spredt næring, men mangler bestemmelser 
til eks. Lundem og Vastvedt. 

Det er lagt inn generelle bestemmelser for 
næring i LNF i pkt 2.4.3.1 

Anbefaler bestemmelser knyttet til omfang, 
utforming, virkning og type i alle LNF-spredt-
sonene. 

Det er tatt inn bestemmelser for bolig og 
næring i LNF. 

I parkeringsbestemmelser bør det stilles krav til 
minst én parkeringsplass for 
bevegelseshemmede. 

Dette er ivaretatt. 

Anbefaler at p-krav for tjenesteyting og næring 
brukes p-plass pr. 100 m2 BRA, istedenfor 
årsverk. 

Tas ikke til følge. 

Må referere til nyeste T-1442/2021. Dette er rettet. 
Ønsker en bestemmelse om byggegrense langs 
fylkesvei i KPA, slik at kommunen skal gi 
dispensasjon og ikke VFK/SVV. 

Lagt inn forslag til bestemmelse og retningslinje 
i pkt. 1.9.2. 

Savner en vurdering av konsekvensene ved 
utbygging av sentrum på begge sider av FV121 
relatert til fylkesveien som funksjon og barriere. 

Dette vil bli gjort ifm videre planlegging. 

Behov for krysningspunkt for myke trafikanter 
over FV121, da skoleveien for de som ligger syd 
vil bli over fylkesveien. 

Næringsområdet er et transformasjonsområde 
der eksisterende bruk mest sannsynlig blir 
videreført i lang tid. Krysning for myke 
trafikanter vil bli vurdert i videre planlegging. 

Må synliggjøre for utbyggere krav om utredning 
og rekkefølgekrav om bygging av trafikksikker 
kryssing av, og ferdsel langs fylkesveien. 

Håndteres i reguleringsprosess og forhandling 
om utbyggingsavtale. 

Fylkeskommunens uttalelse påpeker en stor 
mengde feil vedrørende hensynssoner som 
omfatter kulturminner. De vesentligste gjengis i 
kort under, men det vises til høringsuttalelsen 
for komplett oversikt. 

Kommunedirektøren viser til at det ved 
offentlig ettersyn feilaktig ble lagt inn en 
kartbase med hensynssoner fra planprosessen i 
2019. Det vises videre til dialog med fylkets 
kulturseksjon, der det er avklart hvordan 
kommunen løser alle uttalelsene. De aller fleste 
uttalelsene vedrørende hensynssoner er 
imøtekommet og rettet. Plankartet er i 
skrivende stund i all hovedsak oppdatert og 
bestemmelser er klargjort i tråd med 
uttalelsene. 

Må rette opp de avmerkete, båndlagte arealene 
som ikke stemmer overens med Askeladden. 

Tas til etterretning. Dette er rettet i tråd med 
Askeladden. 

Mangler bestemmelse knyttet til de automatisk 
fredete kulturminnene H730.  

Tatt til etterretning og tatt inn egen 
bestemmelse. 



Riksantikvaren forventer at Vålers stående 
middelalderkirke, med sin kirkegård fra 
middelalderen, vises i plankartet med 
hensynssone d (SOSI-kode H730). Denne 
hensynssonen må få sin egen bestemmelse (og 
foreslår et forslag til bestemmelsestekst). 
Det samme gjelder den middelalderske 
kirkegård i Svinndal. 

Tatt til etterretning og tatt inn egen 
bestemmelse. 

Ved bruk av hensynssone c) kulturmiljø H570 
ikke samsvar mellom flater i kart og 
planbestemmelsene. Finner også flere feil i bruk 
av d) sone for båndlegging H730 i kartet, og 
mangler bestemmelser. 

Alle hensynssoner er gjennomgått og rettet. Det 
er gitt bestemmelser og retningslinjer. 

Anbefaler kommunen å ta med generelle 
bestemmelser for nyere tids kulturminner. (§ 25 
kulturminneloven) 

Tas ikke til følge. Lov om kulturminner gjelder. 

Kartteknisk feil innerst i vika i Vansjø, hvor 
Nordbyelva renner ut. 100-metersbetlet er 
tegnet inn ut i selve vannflaten på Vansjø. 

Tas til etterretning. Rettes i plankartet. 
 

Avklaring av massedeponier må i denne 
planperioden vurderes gjennom 
reguleringsplanlegging med tilhørende KU, da 
det ikke er gjort en helhetlig vurdering i KP av 
blant annet alternative plasseringer og 
interessekonflikter, som Fylkeskommunen i 
senere år har avvist som dispensasjonssaker. 

Dette er ikke et av temaene i planprogrammet. 
Det åpner derfor ikke for å vurdere alternative 
lokasjoner i forbindelse med denne rulleringen 
av kommuneplan.  
Kommunedirektøren informerer for øvrig om at 
det er sendt henvendelse om evt utarbeiding av 
felles plan til de andre kommunene i 
Mosseregionen. 

Anmoder kommunen å vurdere ny avgrensning 
for aktivitetsanlegget på Paulshus slik at dyrket 
mark kommer på utsiden. 

Tas ikke til følge. 
Avgrensningen er vurdert og dyrket mark er 
sikret i bestemmelsene.  

Mellom-Ros er lagt inn som hensynssone H530, 
men polygonet er hentet fra 
friluftslivskartleggingen, og denne stemmer ikke 
med arealet for det statlig sikrede området. 

Tas ikke til følge. 
Endelig avgrensing av friområdet vil gjøres når 
delingssak er avklart. 

Kommunen har lagt H530 på flere av områdene 
som er definert som svært viktig i 
friluftskartlegginga. VK bør vurdere å legge inn 
flere hensynsoner eller legge inn åpninger for 
tilrettelegging for friluftsliv i bestemmelsene 
LNF-områder. 

Tas ikke til følge. 
Friluftsliv inngår i LNF- begrepet. 

Ber kommuneplanen vurdere om det er avsatt 
tilstrekkelig areal til skole og barnehager slik at 
krav til utearealer til lek og undervisning blir 
ivaretatt. 

Dette er ikke et tema i planprogrammet.  

Nærfriluftslivet bør inngå som tema i de to 
andre satsningsområdene i denne planen 
(sentrum og bolig). Henviser til arealplanlegging 
for friluftsliv fra Miljødirektoratet. 

Tas ikke til følge. 
Nærfriluftsliv vurderes i reguleringsplaner 
innenfor utbyggingsområdene. 

Ber kommunen påse at planen innfrir kravene i 
KU-forskriften. 

Tas til etterretning. 
KU er gjennomgått og oppdatert. 



Ber kommunen vurdere om utarbeidet ROS, i 
kombinasjon med KU, innfrir kravet i PBL § 4-3.  

Tas til etterretning. Se kommentarer til 
statsforvalterens høringsuttalelse. 

Kommunen kan ikke tilsidesette 
saksbehandlingsreglene i PBL. Bestemmelse 1.5 
som beskriver unntak fra plankrav er positivt, 
men bestemmelsen må ikke forstås slik at den 
overstyrer pbl § 12-1, 3. 

Det er ikke kommunens hensikt å tilsidesette 
pbl. 

Statens vegvesen Kommunedirektørens kommentarer 
Anbefaler at byggegrenser langs vei tas inn i 
bestemmelsene. 

Tas til etterretning. 
Det tas inn bestemmelser for kommunal vei og 
retningslinjer for fylkesvei. 

Anbefaler retningslinje som viser til vegloven § 
33 vedrørende reklame rettet mot offentlig vei.  

Retningslinje er lagt inn. 

Anbefaler krav om gang- og sykkelveger i 
forbindelse med utbygging av fremtidige 
byggeområder, gjerne ved bruk av 
områdemodeller. 

Dette er ivaretatt i punkt 1.8 Rekkefølgekrav. 
Kommunen forholder seg ellers til plan- og 
bygningsloven § 17-3. 

Det bør være konsekvente bestemmelser for 
parkeringsplasser, slik at bilparkering 
fremkommer som maksimums- og eventuelt 
også som minimumsnorm, mens 
sykkelparkering fremkommer kun som 
minimumsnorm.  

Kommunedirektøren ønsker ikke å angi 
ytterligere maksimumsgrenser pga. særdeles 
dårlig kollektivdekning. 

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 

Her har SVV misforstått tabellen. Det til venstre 
i kolonne for krav bil er det oppført maks 1. p-
plass pr. årsverk, og i høyre kolonne minimum 
1,5 p-plass pr. årsverk som gjelder 
sykkelparkering. 

Bestemmelsenes pkt 1.10.9 bør oppdateres til å 
gjelde siste versjon av støyretningslinjene. 

Tas til etterretning. 
 

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 reduseres med inntil 3 dB. 

Tas til etterretning. 
 

NVE Kommunedirektørens kommentarer 
Vanskelig å se avgrensing for faresone flom i 
plankartet. Anbefaler at kartet gjøres tydeligere 
for enklere lesbarhet.  

Kommunedirektøren anser det digitale 
plankartet som svært tydelig. I pdf- kartet vil 
det ikke være mulig å få alle relevante detaljer 
tydelige. 

Ber kommunen påse at nyeste aktsomhetskart 
(2020) legges til grunn. 

Aktsomhetskart fra NVE 2020 er benyttet. 
  

Anbefaler at kommunen ser helhetlig på 
overvannshåndtering og sikrer 
sammenhengende, trygge flomveier for større 
tettsteder. Anbefaler videre eget arealformål, 
alternativt hensynsone for flomveier. 

Dette vil vurderes i neste rullering av 
kommuneplanen. 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-3
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-3
https://lovdata.no/lov/1963-06-21-23/%C2%A733
https://lovdata.no/lov/1963-06-21-23/%C2%A733


Vanskelig å se avgrensing for faresone kvikkleire 
i plankartet. Anbefaler at kartet gjøres 
tydeligere for enklere lesbarhet. 

Kommunedirektøren anser det digitale 
plankartet som svært tydelig. I pdf- kartet vil 
det ikke være mulig å få alle relevante detaljer 
tydelige. 

Anbefaler at områder med mulighet for marin 
leire avmerkes med hensynsone. 

Vurderinger av skredfare/ marin leire i områder 
under marin grense legges inn i 
bestemmelsenes pkt 1.11 
 

Minner om at høyereliggende områder med 
marin leire kan utløse skred ved bygge- og 
anleggstiltak i lavere områder og at vurderinger 
må gjøres for dette temaet også om det er 
utenfor planområde til reguleringsplan. Det 
anbefales generell bestemmelse for å ivareta 
sikkerheten. 

Innspillet tas til etterretning. Det legges inn 
følgende bestemmelse under pkt 1.10.6: 
«For alle planer og tiltak under marin grense 
skal faren for områdeskred vurderes i henhold 
til krav i pbl § 28-1 og TEK17 § 7-3 med 
veiledning, herunder siste versjon av NVEs 
veileder.» 

Minner om at noen områder i Våler er utsatt for 
fare for skred i bratt terreng og at disse bør 
vises i planen. 

Innspillet tas ikke til etterretning. 

Mener at bestemmelse 1.9.1 må omformuleres 
slik at den omfatter hele Morsavassdraget. 

Bestemmelsen omfatter alle elver, innsjøer og 
tjern i vassdraget innenfor kommunegrensa.  

Anbefaler at det settes byggegrenser for alle 
vannforekomster også utenfor 
Morsavassdraget.  

Plankartet har ikke byggegrenser rundt alle 
vannforekomster, men bestemmelsenes pkt 2.1 
ivaretar byggeforbudet. 

Høyspenningsanlegg skal vises som 
hensynssoner i plankartet. 

Dette er rettet i plankartet. 

Direktoratet for sikkerhet og beredskap Kommunedirektørens kommentarer 
Viser til at Statsforvalteren skal følge opp at 
hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker og at de også har et ansvar for 
samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer. 

Tas til orientering 

Direktoratet for mineralforvaltning Kommunedirektørens kommentarer 
Ingen merknader.  
Elvia Kommunedirektørens kommentarer 
Etterspør noen forhold som ble meldt inn ved 
varsel om oppstart: 

 

Konstaterer at det er lagt inn faresone med 
bestemmelser Vammafoss- Hasle- Råde ved 
byggeforbudsbeltet og anser dette som 
tilfredsstillende. 

Tas til orientering. 

Ber kommunen ta inn i bestemmelser punkter 
som ble varslet ved oppstart. Punktene 
omhandler bestemmelser for byggegrenser mot 
linjer, elektromagnetiske felt og plikt til å 
kontakte netteier ved tiltak. 

Tas til etterretning. Dette blir lagt inn i 
bestemmelsene. 

Forum for natur og friluftsliv Østfold Kommunedirektørens kommentarer 
Foreslår at det legges inn bestemmelser om 
kantsoner langs vassdragene, da vegetasjon i 
kantsoner er svært viktig for å hindre avrenning 
og for å bedre forholdene for biologisk 
mangfold og sjøørret. 

Tas til etterretning.  
Er tatt inn i bestemmelsene. 



1.10.7 Massehåndtering 
Planforslagene skal planlegges slik at prosjektet 
i så stor grad som mulig oppnår massebalanse. 
Det finnes regionale retningslinjer for 
massehåndtering som man også kan referere til 
her. 

Tas til etterretning. Henvisning til veileder fra 
Viken fylkeskommune er lagt inn i 
bestemmelsen. 

Mener bestemmelsenes pkt 3.2.1 er for vag og 
anbefaler at ordet «bør» endres til «skal.» 

Innspillet tas til etterretning. Rettet i 
plandokumentet. 

Påpeker skrivefeil i bestemmelsenes pkt 3.2.3 Dette er rettet opp. 
Råde graveservice og Therese Kiserud Kommunedirektørens kommentarer 
Mener at Våler kommune ikke følger opp 
regionale føringer gjeldende deponi i sin 
planlegging og at dette er en stor utfordring for 
private forslagsstillere. Viser til at det er stor 
mangel på areal til dette formålet i 
Mosseregionen. 

Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel er 
gjort i tråd med fastsatt planprogram. Dette 
åpner ikke for vurderinger av andre tema enn 
bolig, friluft og sentrum. Vurdering av andre 
forhold, inkludert områder for deponi, vil måtte 
tas i neste rullering av arealdelen. Slik 
fylkesplanen sier, vil det være hensiktsmessig å 
drøfte tematikken interkommunalt. 
Kommunedirektøren informerer for øvrig om at 
slik henvendelse er sendt de andre kommunene 
i Mosseregionen. 

Thorsnes utvikling på vegne av Vadbakken 2, 3, 
3B, 4, 5, 6/8 og 10. (Ettersendt etter avtale) 

Kommunedirektørens kommentarer 

Det uttrykkes bekymring for foreslått 
transformasjon og endring av Folkestad næring 
til sentrumsformål med begrunnelse av 
økonomi, manglende erstatningsområder, risiko 
for at bedriftene flytter ut av kommunen, 
eksisterende aktivitet er ikke forenlig med 
boligformål. 

Tas til orientering. 
Kommunedirektøren viser til eget avsnitt om 
denne problemstillingen i saksframlegget. 

Det nevnes flere konkrete punkt som må være 
avklart før området evt kan reguleres til 
sentrumsformål. 

Tas til orientering. 
Se ellers kommentar over. 

Det foreslås at området tas ut av avgrensing for 
sentrumsformål i denne rulleringen av 
kommuneplanen. 

Tas til orientering. 
Se ellers kommentar over. 
 

Røedlia utvikling AS Kommunedirektørens kommentarer 
Mener at oppbremsing av utbygging i Våk- 
området ikke er i tråd med kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Temaet er omtalt i vedleggene til arealdelen. 

Viser til at Røedlia utvikling AS /Trysilhus er 
åpen for å regulere inn en barnehagetomt 
innenfor planområde Rød 2 og inngå avtale 
med kommunen angående realisering. 

Kommunedirektøren vil ta en helhetlig 
vurdering av kommunens sosiale infrastruktur. 
Innspillet tas for øvrig til orientering. 

Mener at tilgang på boliger og arbeidskraft vil 
være viktig ved etablering av større 
arbeidsplasser (batterifabrikk) i kommunen. 

Tas til orientering. 

Viser til at minste utbyggingstakt for Rød 2- 
området er 20 boenheter/ år. Dette begrunnes 
med økonomien i prosjektet. 

Tas til orientering. 
Kommunedirektøren viser til eget avsnitt om 
denne problemstillingen i saksframlegget. Ved 



konkret utbyggingstakt, fastsettes disse i 
utbyggingsavtaler.  
 

Ber om at pkt 4 i vedtak for sak PS 43/ 21 ikke 
må tas inn som rekkefølgekrav i reguleringsplan 
for Rød 2:  
«Under rekkefølgekrav må følgende tilføyes: 
Skolekapasitet på Våk skole skal 
vurderes fortløpende og det kan innføres 
begrensninger i utbyggingen dersom dette 
anses nødvendig.» 

Tas til orientering. 
Kommunedirektøren tar ikke ut forslag som er 
politisk foreslått og vedtatt. 

Augerød utvikling AS Kommunedirektørens kommentarer 
Ber om at innspill til nytt boligområde på 
Augerød tas inn i planen med begrunnelse at 
utnyttelse av eksisterende infrastruktur er en 
samfunnsøkonomisk god løsning. Det pekes på 
tilknytning til eksisterende boligområder, at 
området er tilbaketrukket fra Augerødmosen, at 
ny gapahuk i området kan flyttes og at området 
ligger innenfor fastsatt tettstedsgrense i 
fylkesplanen. 

Tas ikke til følge. Området har nærhet til 
Augerødmosen (myr) og er et viktig 
rekreasjonsområde der kommunen ikke ønsker 
mer utbygging. 

Sindre Ratvik Kommunedirektørens kommentarer 
Ber om at eiendommen for Gyldermyra 
rideskole avsettes med formål LNF- Spredt 
næring med begrunnelse i at plankrav innenfor 
formålet «idrettsformål» ikke er hensiktsmessig 
eller realistisk gjennomførbart. 

Kommunedirektøren viser til møte 15. 
desember der dette ble drøftet. Plankrav vil 
gjelde også for ønsket om “spredt næring i LNF. 
Foreslått formål opprettholdes. 

Det stilles spørsmål om hvordan kommunen har 
vurdert tidligere innspill til kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel. 

Det vises til møte 15. desember. 
Området er etter vurderinger avsatt til 
idrettsformål. 

Ulla Listerud med 33 underskrifter Kommunedirektørens kommentarer 
Viser til brev sendt januar -21 vedrørende 
reguleringsplan for Rød 2 og etterlyser svar. 

Brevet det vises til gjelder varslet utvidelse av 
planområdet for Rød 2. Henvendelser gjeldende 
dette svares ut av forslagsstiller/ arkitekt. 
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan 
for Rød 2 er to uavhengige prosesser og at ulike 
innspill må svares ut i den prosessen de tilhører. 

Mener at foreslått utbyggingstakt for Rød 2 ikke 
kan gjennomføres grunnet manglende/ lav 
kapasitet på skole og barnehage i Våk. I 
innspillet anslås det en økning på mellom 15- 30 
barn årlig med foreslått utbyggingstakt. 

Kommunedirektøren viser til kommentarer til 
Røedlia utvikling over og ellers til eget avsnitt i 
saksframlegget. 

Anser utbygging av Rød 2 med bruk av 
eksisterende adkomstvei som uforsvarlig mht 
trafikk i Røedlia og Ileveien. 

I forbindelse med reguleringsplanen vil det 
komme en egen vurdering av trafikale forhold. 

Det ventes på svar fra Våler kommune. Høringsuttalelser til planer kommenteres ifm 
politisk behandling. Se ellers punkt over. 

Karl- Andreas og Charlotte Brundtland Kommunedirektørens kommentarer 
Uttrykker bekymring for utviklingen i Svinndal 
og mener at risiko for nedlegging av Svinndal 

Tas til orientering. 



skole er høy, gitt kommunens manglende 
investeringer- og progresjon i kapasitetsøkning 
for vann og avløp. 

Kommunedirektøren viser til arbeid med 
utredning av rensekapasitet for avløp i 
området. 

Torry A. Nygaard Kommunedirektørens kommentarer 
Viser til tidligere vilkår for fradeling og forhold 
vedrørende konkret byggesak.  

Vilkår satt i tidligere tillatelser vil ikke påvirke 
vurdering av arealformålet i kommuneplanen. 

Richard Pettersen Kommunedirektørens kommentarer 
Oppfordrer kommunen til å ikke bremse 
utviklingen i Svinndal og heller få fart på 
oppgradering av V/A- infrastruktur. Viser til 
bekymring for nedleggelse av skolen og viser til 
bygdas dugnadsånd. 

Tas til orientering. 
Kommunedirektøren viser til arbeid med 
utredning av rensekapasitet for avløp i 
området. 
 

Harald Nordli med 3 underskrifter Kommunedirektørens kommentarer 
Innspillet omtaler utviklingen av Svinndal og det 
uttrykkes bekymring for stopp/ oppbremsing av 
utbygging. 
Det pekes på Svinndals strategiske beliggenhet 
mht avstand til Moss, Sarpsborg, Askim og 
Fredrikstad samt sykehuset på Kalnes og at 
dette er positivt mht arbeidspendling. 

Tas til orientering. 
Kommunedirektøren viser til arbeid med 
utredning av rensekapasitet for avløp i 
området. 
 

Inger-Johanne Sælid Grimsrud, Elisabeth Sælid 
Kjærnsrød 

Kommunedirektørens kommentarer 

Det må prioriteres fortsatt boligutbygging i 
Svinndal fremfor ny boligutbygging på Våk 
for å opprettholde tilfredsstillende antall elever 
på Svinndal skole og barn i Svinndal 
barnehage. Det er viktig at skolen har nok 
elevgrunnlag til å opprettholdes.  

Tas til orientering. 
Boligbygging i Svinndal er bremset pga 
manglende kapasitet på avløpsrensing. 
Avveining mellom behovet i Svinndal og Våk tas 
fortløpende på grunnlag av behov. 

Bygging av ny barnehage/utvidelse av 
barnehagekapasitet skal skje i Svinndal før man 
bygger ny barnehage/utvider kapasiteten på 
Våk. 

Tas til orientering. 
Se kommentar over. 

Det bør undersøkes hvordan et minirenseanlegg 
kan hjelpe på rensekapasitet i 
Svinndal i påvente av oppgradering av Svinndal 
renseanlegg eller bygging av 
overføringsledning. 

Kommunedirektøren viser til at det ikke er 
ønskelig med spredte, private anlegg av denne 
typen og avventer oppgradering av kommunal 
rensekapasitet. 

Utbyggingsavtaler for allerede regulerte 
områder til boligformål i Svinndal må også 
sikre bygging av boliger godt egnet for eldre. 

Tas til orientering. 
Kommunedirektøren etterstreber et variert 
boligtilbud i hele kommunen. 

Det er viktig å opprettholde aktivitetstilbud i 
alle de tre nærområdene selv om 
Kirkebygden utvikles som sentrum og skal 
inneholde vesentlige offentlige 
tjenestetilbud.  

Kommunedirektøren viser til kommunens 
områder rundt skole og barnehage. Aktiviteter 
ut over skoletid må ivaretas av private. 

Det bør undersøkes hvordan vannledninger fra 
Sæbyvannet og Ravnsjø kan brukes til 
slokkevann. 

 

Man må sørge for at bedrifter/næring i 
tilknytning til Kirkebygdens sentrum tilbys et 

Tas til orientering. 
Det vises til svar over til Thorsnes utvikling samt 
eget avsnitt i saksframlegget. 



annet tilbud om plassering av virksomheten 
innenfor Våler kommune FØR man 
eventuelt omgjør næringsområdet til 
boligformål. Det er svært viktig å beholde de 
arbeidsplassene vi har i kommunen. 
Gisle Andre Unum Kommunedirektørens kommentarer 
Stiller seg tvilende til kommunens bemerkning 
om kapasitetsproblemer for lærere ved 
Svinndal skole. 

Tas til orientering. 
Kommunedirektøren opprettholder sin 
bemerkning vedrørende plassproblemer på 
skolen. 

Stiller seg tvilende til kommunens bemerkning 
om kapasitetsproblemer for vann i Svinndal. 

Kommunedirektøren viser til at 
kapasitetsproblemer for vannleveranse i dette 
tilfellet like mye omhandler behovet for 
utbedring og oppgradering av 
vanninfrastrukturen. 

Mener kommunen er for passiv mtp 
utbedringen av rensekapasiteten for avløp i 
Svinndal. 

Tas til orientering. 
Kommunedirektøren viser til pågående 
utredning om dette. 

Mener at kommunens satsing på 
tettstedsutvikling må gjelde for alle tre 
tettsteder. 

Tas til orientering. 
Kommunedirektøren viser til de store 
investeringsbehovene og til vedtatt prioritering 
av Kirkebygden. 
Det vises videre til at det har blitt bygget ny 
gymsal, at det reguleres boligområder og at 
rensekapasiteten i Svinndal utredes. 

Runar Holter Belgen på vegne av beboere i 
Trollstien 2, 4, 5, 7 og Folkestadhøgda 38, 42 

Kommunedirektørens kommentarer 

(Høringsuttalelsen omhandler i sin helhet 
området som omfattes i varsel om oppstart av 
detaljregulering av Folkestadveien.) 

 

Minner om at planlagt utbyggingsområde i 
Folkestadveien inneholder kulturminner og at 
slike skal ha en sikkerhetssone. 

Tas til orientering.  
Kulturminnene er avsatt med hensynssone i 
kommuneplanen. Reguleringsprosessen vil 
ivareta samhandling med 
kulturminnemyndighetene. 

Minner om at planlagt utbyggingsområde i 
Folkestadveien opprinnelig er LNF område, at 
det ikke er ønskelig med nedbygging av matjord 
og at det finnes mange andre områder å foreta 
slik utbygging på. 

Det opprinnelige LNF- området har vært 
omdisponert i kommuneplanen siden 2011. Det 
vises videre til flere utredninger og vedtak 
vedrørende kommunens sentrumsutvikling. 

Mener at arkitektonisk utforming i 
Folkestadveien også må hensyntas når det 
gjelder høyder. 

Kommunedirektøren viser Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging vedrørende høy 
arealutnyttelse i tettstedsområder. 

Mener at økt trafikkbelastning i Folkestadveien 
vil øke faren for trafikkulykker. 

Trafikksikkerhet blir vurdert ifm detaljregulering 
av området. 

Mener at utvikling av sentrum på eksisterende 
Folkestad næringsområde vil være en mye 
bedre løsning. 

Kommunedirektøren viser til utredning i 
saksframlegget vedrørende sentrumsutvikling 
på dette området. 



Minner om tinglyste veiretter over GBNR 2/ 316 
og ber om at disse blir hensyntatt ved evt 
utbygging av Folkestadveien. 

Tas til etterretning. Det vil bli sikret veirett for 
eksisterende bebyggelse ved nye 
utbyggingsområder. 

Bjørn Ramsli Kommunedirektørens kommentarer 
Avsender stiller seg kritisk til hva kommunen vil 
vinne på å utvikle et sentrum i Kirkebygden. 

Kommunedirektøren viser til utredninger, 
medvirkningsprosesser og vedtak siden forrige 
kommuneplan i 2011. 

Det stilles spørsmål ved en framtidig 
sentrumsutvikling på eksisterende Folkestad 
næringsområde. 

Kommunedirektøren viser til utredning i 
saksframlegget vedrørende sentrumsutvikling 
på dette området. 

Det uttrykkes skuffelse for at utviklinger for Rød 
2 vil begrenses. 

Det vises til utredningen vedrørende denne 
problemstillingen ved offentlig ettersyn. 

Det stilles spørsmål ved hvor lenge utbygging i 
Våk-området skal begrenses, dersom realisering 
av sentrum i Kirkebygden trekker ut i tid. 

Det vises til utredningen ved offentlig ettersyn 
der det sies: «Kommunens kapasitet på sosial- 
og teknisk infrastruktur er utfordrende og 
kommunedirektøren trenger verktøy for å styre 
utviklinga i den retning som er ønsket, samtidig 
med å ha kontroll på kommende investeringer.» 
Kommunedirektøren viser videre til kommende 
sak om investeringsbehov slik bestilt i sak PS 
14/21.  

Det stilles spørsmål om rekkefølgekravet 
vedrørende barnehagekapasitet kan fravikes 
dersom utbygger sørger for at ny barnehage 
bygges. 

Kommunedirektøren viser til kommentar over. 
Kommunedirektøren drøfter fortløpende med 
alle utbyggere bidrag i utbyggingsavtaler. Det 
understrekes at tilbud om bygging av 
barnehage ikke er mottatt fra utbygger. 

Det påpekes at det er tatt ut to områder som 
var avsatt til båthavn og man er enig i 
begrunnelsen. Det spørres samtidig om hvorfor 
det ikke er tatt inn nye områder. 

Det vises til begrunnelsen i sak ved offentlig 
ettersyn. Kommunen mottok ingen innspill til 
planen som omfattet dette formålet. 

 

 


