
Innspill i forbindelse med detaljregulering av Folkestadveien 

 

 

Vi bor i Trollstien 2 og er nærmeste nabo til dette området som er tenkt utbygd. Vi har ikke mottatt 
noen dokumenter fra kommunen i forbindelse med detaljreguleringen, og det synes vi er veldig 
merkelig. Alle andre berørte naboer har fått tilsendt høringssaken via Altinn/posten. Hva er grunnen 
til at vi ikke har mottatt denne høringssaken? 

Vi vil komme med følgende innspill/ønsker i denne saken: 

 

Byggehøyde 

Tegningene som er fremvis med 5 etasjer vil gi en byggehøyde nærmere 20 meter over bakkenivå.  
Ingen andre bygninger i Våler kommune som er beregnet for boliger har denne høyden i dag. Når 
dette i tillegg er planlagt i et allerede godt etablert boligområde med eneboliger vil dette på alle 
måter bryte med eksisterende og omliggende boliger. Bygningene vil virke ruvende og det vil gi 
svært redusert utsikt og solforhold for oss. I tillegg vil det fra de to-tre øverst etasjene i et evnt. 
nybygg være sjenerende innsyn i min hage og på vår terrasse. 

Støy 

Ved ferdig etablert bebyggelse med inntil 70 boenheter samt tjenesteytende virksomhet/næring vil 
dette også medføre en betydelig økning av trafikk. Både i forbindelse med næring, men også 
privattrafikk til og fra parkeringskjeller. Innkjøring til parkeringskjeller vil være rett ovenfor vår 
terrasse, og med 70 boenheter som skal inn/ut av denne parkeringskjelleren daglig vil det bli 
betydelig støy. Erfaring tilsier at varelevering skjer svært tidlig om morgenen eller i verst fall på 
natten. Da kan varebiler/lastebiler bli stående på tomgang mens levering skjer og det vil være helt 
feil midt i et etablert boligfelt og dette vil ramme oss som nærmeste nabo. Det antas at 
ventilasjonsanlegg også vil gi betydelig støy da vi har soverom mot sør. 

Ønsker 

Vi vil at byggehøyden reduseres fra 5 etasjer til maks 3 etasjer, jfr. hva som ble vedtatt på 
Folkestadtorget. Da vil evnt. bygninger passe mye bedre inn med eksisterende bebyggelse i området. 
En byggehøyde på maks 3 etasjer vil også ta hensyn til vår utsikt, våre solforhold og ikke minst 
redusere innsyn i hage og på terrasse betraktelig.  

Vi vil at innkjøring til parkeringskjeller flyttes helt øst i bygget, slik at støyen blir minst mulig for oss. 
Det samme må skje med varelevering til næring. Gir ikke mening at varelevering skal være mot vest, 
mens næringsbygget ligger mot øst. For å redusere støy og innsyn til vår eiendom krever vi at det 
settes opp et støygjerde langs vår tomtegrense på Trollstien mot sør som vil skjerme mot støy og 
innsyn fra ny tenkt bebyggelse. 

 

Hilsen 

Therese og Runar Holter-Belgen


