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0 Innledning 

De fleste planprosesser etter plan- og bygningsloven har innebygget målkonflikter, og prosessen kan 

sees på som arena for drakamp og debatt. For at denne prosessen i Våler skal starte på en god måte 

tar vi utgangspunkt i kommunens visjon. 

Visjonsdokumentet som kommunestyret vedtok høsten 2017 gir kraft og retning for utviklingen av 

Våler. Visjonen lyder slik: 

Vi dyrker nærhet for å skape framtidens muligheter.  

Dette påvirker utformingen av kommunens arealplan, og spesielt planbeskrivelsen med tilhørende 

bestemmelser og retningslinjer. Visjonen påvirker også hvordan vi tenker om videre prosesser, analyser og 

aktiviteter som skal til for å realisere og bygge videre på den nye kommuneplanen. Det er smart 

samfunnsøkonomi å legge «nødvendig» innsats i helhetlige analyser og planprosesser, det gjør at de 

folkevalgte og alle impliserte kan ta bedre valg. 

Verdiskaping er et fundament for gode vekst- og levevilkår i Våler. Aktivitet skaper verdier. 

Utbyggingsprosjekter, utvikling av nærmiljøer, felles mål og samarbeid bidrar til verdiskaping. Planer 

som legger til rette for videre vekst, nye aktivitets- og handelstilbud, besøksnæring, opplevelser og 

framtidsrettet boformer og transport peker alle framover slik visjonen angir. Folkehelse som en 

effekt av aktiviteter, innovativt utviklede boligområder, transportårer, stier, nærhet til natur osv. er 

viktig for verdiskaping i en utvidet forstand. Disse sammenhengene må få betydning i utvikling av Våler. 

Sosial og teknisk infrastruktur gir premisser for utvikling, tempo, omfang og muligheter. Dagens 

situasjon mht. infrastruktur kan ikke danne grunnlaget for hvordan Våler skal utvikles. Morgendagens 

infrastruktur og måter å «bygge» den på er «rett» målestokk her. Kommunens evner til å utvikle 

infrastruktur som bygger opp under behov og bærekraftmål, kan løses på flere vis. Økonomiske bidrag 

til inntekter og fordeling av utgifter i forbindelse med utbyggingsprosjekter bør undersøkes nærmere, 

hvordan kan utbyggingsavtaler gi bedre forutsigbarhet og løsning for både kommune og utbygger. 

Dette er viktige faktorer å finne gode svar på for å realisere flere av kommunens behov i årene som 

kommer.  

Våler kommune har valgt å stå på egne ben. Våler har kompetanse til å utvikle samfunnet, nærmiljøer 

og levekår på en god måte. Det er ikke slik at kompetanse finnes bare i større kommuner, det er 

ingen korrelasjon («naturlov») mellom store kommuner og høyere kompetanse (vice versa). Våler 

bidrar til å bygge framtiden med kreativitet, stå-på-vilje og kraft. Samtidig er vi ydmyke og vet vi 

kommer lengre ved å knytte til oss kompetanse og kunnskap fra andre. Dette kalles samskaping, jf. 

omtale i nytt (foreløpig) utkast til kommuneplanens samfunnsdel. Vi vil ikke kunne realisere 

ambisjonene beskrevet i visjonen i ett jafs, men vi vil utvikle tenkesett, bygge ferdigheter og oppnå 

bedre resultater for hver ny plan, for hvert nytt prosjekt som vi gjennomfører.  

Kommuneplanen er en overbygning til andre underliggende planer og strategier. Alle svar vil ikke 

komme i denne nye planen. Dette er viktig å forstå. Det innebærer at utvikling av Våler fortsetter via 

fireårs økonomiplaner/handlingsprogram, gjennom strategier og planer og politiske veivalg. For at 

Våler kommune skal bli enda mer effektive med å lede, bidra og samspille om utviklingen av Våler, så 
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må det utarbeides flere analyser, langsiktige investeringsplaner og andre «verktøy» som trengs for å 

styre smart. Og vi må koble bruken av disse tettere sammen. Samfunnsutvikling og arealplaner er 

elementer i en prosess, og ikke statiske referanser. Arealplanen skal både gi forutsigbarhet og klare 

rammer, men den skal også vise retning på hvordan Våler skal løse sine utfordringer og muligheter. 

Innhold i planbeskrivelsen kan sies å ha «retningsfunksjonen», mens arealkart og bestemmelser gir 

tydeligere rammer, krav, rekkefølge og «grenser». 

Nasjonale føringer og krav er viktige i vår planlegging, for at Våler skal yte tjenester, ivareta 

bærekraftmål og skape en god kommune å leve i. Samtidig er det viktig at denne arealplanen med 

bestemmelser og retningslinjer tar utgangspunkt i Vålers egenart, Vålers visjon, Vålers plass og rolle i 

regionen. Våler har erfart og fått ny kunnskap siden forrige (felles) plan ble utarbeidet i samarbeid 

med tre de andre kommunene i Mosseregionen. 

Ser vi på sammenhengen mellom nasjonale føringer, FNs 17 bærekraftmål, Vålers egenart og behov, 

visjonen, og – holder dette opp mot trender som kan påvirke boform og transport på veien mot 

lavutslippssamfunnet 1, så gir dette oss spennende rammer og muligheter på kommunens utvikling. Vi 

må sette større fokus på hvordan det «ser ut der framme» når vi skal legge premissene for å si ja 

eller nei til forslag. Derfor er kunnskap gjennom forskning og andre kilder/kompetanseressurser 

viktige for å hente argumenter og støtte fra.  

Eksempel: Vil innbyggerne i samfunnet vi lever i å kjøpe flere privatbiler, eller vil vi se 

bilkollektiv som nytt og utbredt tilbud i Våler om 5-10 år? «Bildeling er et enkelt og fleksibelt 

tilbud, uavhengig av langvarige planprosesser og tunge infrastrukturinvesteringer» - kilde 

Transportøkonomisk institutt.  

Hvilke effekter vil slike endringer medføre for vekting av mål i en kommuneplan!? 

Sentrale føringer er i sin natur allmenne, overordnede, og bygget på gode intensjoner og 

forutsetninger. Men i tråd med Regjeringens grep for å styrke lokaldemokrati 2 så vil lokalt selvstyre 

også innebære at de folkevalgte i Våler har de beste forutsetninger for å prioritere egen kommunes 

utvikling.  

Denne kommuneplanen tar høyde for at våre planer vil bli oppdatert ettersom vi lærer og ser 

tydeligere hvordan utviklingstrender og ulike ressurser kan bidra til gode løsninger. For eksempel kan 

sentrumsutviklingen få ny kraft og vi kan skape et mer levende sentrum gjennom tettere og mer 

kreativt samspill mellom kommunen og eksterne interessenter. Andre kommuner, for eksempel 

Ulstein kommune har vist hvordan samskaping (om sentrumsutvikling) kan skje til gunst for offentlige 

og private aktører når de har satset på sentrumsutvikling. 

Befolkningsveksten i Våler kommune har vært høy de siste årene, og prognosene tilsier fortsatt høy 

vekst. I tråd med ekspertuttalelser 3 om Vålers vekst og framtid, så bør Våler satse både på 

Kirkebygden sentrum og de to øvrige områdesentrene (Våk og Svinndal) fordi prognosene er fortsatt 

                                                
1 Hvordan vil vi bo og forflytte oss i 2030? En ENOVA analyse av trender som kan påvirke boform og transport 

på veien mot lavutslippssamfunnet. 
2 Regjeringen om lokaldemokrati og lovendringer skal styrke lokaldemokratiet og kommunalt selvstyre 
3 Michael Fuller-Gee på Våler kommunes samfunnsutviklingsseminar 5. mars 2019.  

https://www.toi.no/delemobilitet-og-bildeling/category1477.html
https://www.regjeringen.no/no/tema/valg-og-demokrati/lokaldemokrati/id2001324/
https://www.regjeringen.no/no/tema/valg-og-demokrati/lokaldemokrati/id2001324/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lovendringer-skal-styrke-lokaldemokratiet-og-kommunalt-selvstyre/id2582919/
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høy vekst. Nærheten til Moss er en faktor som påvirker Vålers utvikling. Sysselsetting, videregående 

skole, (service)tilbud av forskjellige slag, som det ikke er markedsgrunnlag for i Våler, innebærer at 

innbyggerne i Våler har mange reiser til/fra Moss. Også Sarpsborg har til en viss grad samme funksjon 

for innbyggere i Svinndal. Servicetilbud og ressursbidrag som våre regionale naboer gir til Vålers 

befolkning er av stor betydning, og disse påvirker hvilke perspektiver vi bør ta hensyn til i egne 

planer. Dette henger for eksempel sammen med hvilke «rolle» og hvilke «egenskaper» Våk-området 

og Kirkebygden sentrum kan ha for Våler – og for regionen vi er en del av. 

Det er mulig at med økt befolkningsandel i Våk-området og i Kirkebygden-området, så vil flere 

handel- og servicetilbud, og flere bedrifter som yter tjenester innen helse kunne få (bedre) 

markedsmessige forutsetninger for etablering. Disse bør primært legges til Kirkebygden sentrum. 

Muligheter for offentlig-private samarbeid, spesielt for tjenesteyting og sentrumsutviklingen bør settes 

på agendaen i fireårs-perioden 2020-23. 

Denne kommuneplanen legger vekt på videre satsing på gode nærmiljøer i de tre områdesentrene. 

For å sette nærmiljø enda bedre på kartet bør det utarbeides en sentrumsplan for Kirkebygden.  

Fylkesplanen Østfold mot 2050 sier: «Ved at Våk og Kirkebygden kan ta imot en forholdsvis større 

vekst, vil det avlaste presset på de verdifulle landbruksarealene rundt tettstedene langs E6. Samtidig 

vil det bidra til å styrke sentrumsfunksjonene i Våler.»  

I avsnittene over er det pekt på en rekke sammenvevde forhold som bør analyseres nærmere for å 

sikre robuste veivalg og beslutninger mot gode framtids-scenarier som blir bra for Våler. Denne 

planen med kart, bestemmelser og retningslinjer legger opp til det. Og – denne planen legger opp til 

videre dialog og samarbeid med andre myndigheter og våre naboer i regionen, slik at vi kan finne de 

beste løsninger for Våler-samfunnet. 

Vi dyrker nærhet for å skape framtidens muligheter! 
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1 Et bærekraftig Våler-samfunn 

1.1 Utfordringsbildet 

Utfordringsbildet for kommuneplanrevisjonen:  

o Forventet befolkning på over 8800 innbyggere innen 2040 (SSB) – med tilhørende og 

vedvarende utbyggingsbehov. 

o Store krav til investeringer i skole, barnehager og andre tjenestefunksjoner tilpasset Vålers 

egenart, økonomiske rammer og muligheter. 

o Klimamål for kommunen (og Norge) innebærer at vi må være pådriver, og samtidig spille på 

lag med teknologisk utvikling og mye muligheter identifisert fra forskning mv. 

o Økt transportbehov som følge av befolkningsveksten skal dekkes gjennom smarte 

transportløsninger, teknologiske forbedringer, og av å utvikle tilbud for gange, sykkel og 

kollektiv.  

o Utbygging og fortetting må balanseres med hensyn til stedsidentitet, jordvern, vern av 

naturmangfold og vern av kulturminner og -miljøer.  

o Legge til rette for gode nærmiljøer med gode offentlige rom, møteplasser for befolkningen og 

funksjoner/tilbud som skaper liv i de tre områdesentrene Svinndal, Våk og Kirkebygden. 

Utfordringene over må ha tydelig og systematisk innsats i planperioden. Det legges til rette for 

befolkningsvekst gjennom utbygging av eksisterende og to nye boligområder (et stort og et lite). Det 

blir nødvendig å avklare spørsmål om grunnlaget for utbygging (fortsatt er aktuelt) i flere av 

områdene i dagens plan. Arealer til samfunnsservice er tilgjengelige og må blant annet sees nærmere 

på i en sentrumsplan. Dette gir et robust og langsiktig utbyggingsmønster med god balanse mellom 

områder som kan/bør fortettes og omkringliggende boligområder - og som bygger opp under 

kollektivtransport/smarte transportløsninger og reduserer behovet for privat personbiltransport. 

Nye tiltak for forbindelseslinjer for myke trafikanter er viktig. 

1.2 Strategier 

1.2.1 Langsiktige strategier 

I et langsiktig perspektiv (12 år og lengre) har det blitt lagt vekt på:  

A. Folkehelsefremmende tiltak og prioriteringer. 

B. Økt fokus og tilrettelegging for sentrumsutvikling i Kirkebygden. 

C. Styrking av tre områdesentres individuelle behov og muligheter, og – se Våk-området og 

Kirkebygden som et større geografisk, funksjonelt og kulturelt fellesskap. 

D. Å gjenspeile behovet for nye boliger med inntil 2,5 % årlig befolkningsvekst.  

E. Regionale hensyn (ref. fylkesplanen Østfold mot 2050) der Våler er en viktig kommune for å gi 

økt variasjon i boligtypologi og boligområder nær naturen for Mosseregionen. Dette er et 

viktig og vektet perspektiv for å gi et balansert tilbud til urbanisering (i byene).  

F. Ytre langsiktige grenser for boligutbygging må «stemme» for Vålers situasjon (og justeres) i 

tidsperspektivet fram mot 2050. Dialog med berørte interessenter prioriteres. 
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G. Boligområder/tiltak som har kort avstand til kommunal sosial infrastruktur/anlegg som 

barnehager, skoler og (tjeneste)tilbud til eldre. 

H. Kommunen skal styre boligbyggingen mot fortetting i utvalgte områder. 

I. Styre boligbyggingen og forbindelseslinjer innenfor boligområder og mellom områdesentre for 

å skape bedre muligheter for effektiv transport og myke trafikanter. 

J. Innrette for videre dialog om utviklingsmuligheter og eventuelle nye arealformål. Dette 

gjelder næringsutvikling (inkludert opplevelse- og besøksnæring), som ikke rulleres her, og 

videre avklaring av muligheter for stier for gående og sykkel, friluftsliv i skog og mark og ved 

vassdrag. 

K. Restriktiv holdning til bruk av dyrka og dyrkbar mark.  

L. Innenfor 100-meters beltet er det et restriktivt regime for utbygging. Vurderingskriterier er 

beskrevet i bestemmelser. Vurdere variasjon/unntak i forvaltningen ift. langsiktige muligheter i 

Våler, jf. punkt J over. 

M. Behov for å satse mer på effektive og varierte kollektivtilbud og smarte transporttjenester. 

N. Innsiktsfull anvendelse av kunnskap om klima og utvikling på det området. 

O. Lokalisere, bygge ut og tilpasse kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur etter 

utbyggingsnivå og utbyggingsretninger. Dette må prioriteres i kommunen, slik at beslutninger 

kan tas på solid grunnlag. Mål; å gi forutsigbarhet for utbyggere og interessenter. 

P. Aktivt, og hele tiden, søke kunnskap om utviklingstrekk, teknologi og forskning på bygge-, bo- 

og transportformer for å kunne legge mer vekt på muligheter framover enn begrensninger 

sett i historisk perspektiv. 

1.2.2 Føringer fra samfunnsdelen  

Målene i samfunnsdelen er delt inn i fire hovedområder: 

I. Mål for levekår og folkehelse: 

- Vålers innbyggere opplever mestring og livsglede i aktive lokalsamfunn. 

II. Mål for klima, miljø og energi: 

- Våler møter framtida med bærekraftige løsninger for folk og miljø. 

III. Mål for verdiskaping og kompetanse: 

- Våler skal ha et høyt og variert kompetansenivå og være attraktive for innbyggere og 

næringslivet. 

IV. Mål for samfunnssikkerhet: 

- Vi ivaretar innbyggernes sikkerhet og trygghet, slik at vi reduserer risiko for tap av liv 

eller skade på helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur. 

Se kommuneplanens samfunnsdel for mer utfyllende om perspektiv, innretning og føringer. Målene 

her er hensyntatt, og drøftes i ulike sammenhenger, gjennom hele arealplanen. Arealstrategien i 

samfunnsdelen er hensyntatt. 

1.2.3 Bærekraft – vekting sett ut ifra Vålers situasjon og egenart 

Bærekraftmålene er diskutert i samfunnsdelen. Alle FNs 17 mål gjelder for Våler, ref. Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023. Noen av bærekraftmålene som vil ha 

større betydning ut ifra hvordan dagens situasjon er, og hvilke behov som utpeker seg ut ifra visjon, 

langsiktige strategier og målene i samfunnsdelen. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
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Det er hensiktsmessig å peke ut hvilke mål og hensyn som bør vektes relativt sett høyere enn andre. 

Under følger en vekting med begrunnelse. Tabellen lister bare de mål/hensyn som det legges veldig 

høy/høy vekt på. Med andre ord er det selvsagt andre mål som også har betydning, men som ikke er 

vektet like høyt. Denne tabellen er tenkt som referanse for kommunens egen oppfølging av planen, 

forslag og framtidige avveininger generelt. Den viser hva vi vekter høyest ved konflikt i mål, 

vurderinger og tiltak. Og den gir bakgrunn/begrunnelse for helhetsperspektiv uttrykt i denne planen.  

Mål 
 

Vekting Begrunnelse Andre hensyn 

Folkehelse 
 
 
 

VELDIG 
HØY 

Arealplanlegging som vektlegger folkehelse veldig høyt skaper et 
bedre samfunn, det skaper bedre liv, og det innebærer 
forebyggende og smarte tiltak. Kommunens folkehelsestrategi 
peker på behovet for mer gang- og sykkelveier. Stier, sykkelstier, 
tilrettelegging for friluftsliv, nærhet til natur, levende nærmiljøer vil 
bety mye for folkehelsen i Våler. Disse faktorene må vurderes ut 
ifra enkelt-tiltak (botilbud), og ut ifra langsiktige, helhetlige 
ambisjoner. Økonomi vil være en (begrensende) faktor på hvor 
raskt nye tiltak (som understøtter folkehelse) kan gjennomføres. 
Allikevel må denne planen legge opp til et utviklingsløp over flere år 
(flere 4års-perioder) for å nå våre ambisjoner.  

 

Levende 
sentrum og gode 
nærmiljøer 

VELDIG 
HØY 

Sentrum i Våler er Kirkebygden. Her vil denne planen rette økt 
fokus på muligheter, prioritering og hensyn som det må legges 
veldig høy vekt på i årene som kommer. Det er mange spørsmål 
som ikke er besvart pt. Vi sikter på å skape både bedre 
forutsetninger og bedre samskapningsprosesser med eksterne 
interessenter. Privat-offentlig samarbeid (i sentrum) for noen 
utvalgte tjenester (eldre, helse-relatert o.a.), samarbeid mellom 
utbyggere, samarbeid mellom ulike premissgivere og bidragsytere 
(vann, avløp, annen infrastruktur) må få tydeligere mål og 
strategier gjennom en utarbeidelse av en (ny) sentrumsplan. Denne 
planen søker å gi gode forutsetninger for kommende tiltak og 
utbyggingsbehov i sentrum av Våler. Samferdsel, kollektivtilbud og 
andre forhold som bringer liv til sentrum og nærmiljøene også i de 
to andre områdesentrene blir vektet veldig høyt i denne planen. 
Gode nærmiljøer i alle tre områdesentrene innebærer fokus og 
tiltak som stimulerer alle tre – uten at dette skal ta bort 
suksesskriterier for sentrumsfunksjoner i Kirkebygden. 

Sosial infrastruktur, 
teknisk infrastruktur, 
barnehage, skole, 
kultur, eldre, 
familiens hus (eller 
tilsvarende), handel, 
næring for øvrig, 
lekeplasser mm. må 
tas inn i en 
sentrumsplan og 
videre planprosesser 
for Våler. 

Verdiskaping 
 

HØY Gjennom prioritert satsing på sentrumsutvikling og annen utvikling 
vil Våler oppnå verdiskaping. Nye, varierte tilbud fra mange aktører 
og forskjellige aktiviteter er viktige premisser for et mer effektivt 
samfunn og for å skape grunnlag for investeringer og varige 
inntekter. Derfor må det ikke settes for stor brems på utvikling som 
tilfører nye tilbud. Men tempo, rekkefølge og forutsetninger mv. 
må styres helhetlig. Økonomisk bærekraft (aktivitet/inntekter) er 
høyt vektet i denne planen. 

 

Infrastruktur 
 

HØY Det er avgjørende at Våler kommune har gode, realistiske planer 
for hvordan løse framtidige infrastrukturbehov – både sosial og 
teknisk infrastruktur – skal løses. I dag har ikke kommunen 
tilstrekkelig analyser, underlag og planer for dette. Derfor blir 
denne planen noe mer restriktiv, og innspill til nye boligområder 
blir vurdert opp mot denne situasjonen. Gode planer og svar på 
infrastrukturbehov har høy vekting i denne planen. 

Vurdere mulighet for 
utvidet handlings-
rom i utbyggings-
avtaler, jf. Bærum 
kommunes nye grep 
som sikrer bidrag til 
sosial infrastruktur i 
utbyggingsavtaler. 
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Regionale 
arealhensyn og -
behov – inkl. 
hensyn 
befolkningsvekst 
i regionen 
 

HØY Våler kommune med sitt attraktive landskap og umiddelbar nærhet 
til naturen, nesten uansett hvor du vil bo, er et verdifullt og 
komplementært botilbud for folk som sokner til Mosseregionen. 
Sysselsettingsmønsteret for folk som bor i Våler vil for mange være 
pendling til Moss. Det betyr at boligområder som er relativt sett 
nærmere Moss vil ha kortere transport, enten i eget kjøretøy, eller 
via kollektivtransport. Videre vil mange barnefamilier og eldre 
ønske å bosette seg mer landlig enn i bysentrum hvor avstanden til 
naturen er vesentlig lengre. Samfunnsmessig og klimamessig, vil 
derfor høyere bosetting i Vålers boligområder (spesielt Våk-
området/ Kirkebygden) kunne gi en gunstig effekt ut ifra flere 
bærekraftmål (klima, sikkerhet, folkehelse).  
Dialog om felles ambisjoner og «integrerte løsninger» for 
arealregnskap, sammen med naboer i regionen vektes høyt i denne 
planen og videre oppfølging. 

I denne planen har vi 
valgt å legge noen 
antagelser og 
forutsetninger til 
grunn ift. regionale 
hensyn og felles 
arealpott. Dette er 
omtalt under punkt 
2.3.1 

Variert botilbud 
 

HØY Ut ifra forventninger om at varierte botilbud for generasjon 1-4 
boliger vil bidra til bedre levekår, folkehelse og sosiale forhold, så er 
det viktig å legge til rette for variasjon og ulike tilbud på boligtyper 
og botilbud. Dette gjelder for alle tre områdesentre. 

Det legges også vekt 
på boligområdenes 
nærhet til natur, 
stier, 
forbindelseslinjer 
osv. 

Samferdsel og 
areal 
 

HØY Samferdsel og arealutnyttelse må sees på i flere dimensjoner. Både 
innenfor de tre områdesentrene, i akser til/fra barnehager og 
skoler, og i kommunen som helhet. Vurdering av boligområder, 
tilgjengeliggjøring og nærhet til natur/friluftstilbud og effektive 
transport-/kollektivløsninger i framtiden vil vektlegges høyt i denne 
planen. 

 

Klima 
 

HØY Stortingets forventning til alle kommuner er at det skal jobbes 
aktivt for å redusere klimagassutslipp. Ser vi på Miljø-direktoratets 
informasjon som gjelder Våler kommune, så er det spesielt 
innenfor jordbruk og veitrafikk at klimagassutslipp er høye. Ut ifra 
teknologisk utvikling, vil det være viktig at det satses på økte tilbud 
på kollektivtransport (i tillegg til satsing innen jordbruk) og smarte 
veiforbindelser. Satsingen i denne planen fokuserer spesielt på 
dette. Arealplanen vektlegger også behovet for noe fortetting – 
gjennom flere leilighetsbygg. Dette gir positivt (ønsket) effekt på 
klimaregnskapet. Videre vil bruk av teknologisk smarte materialer 
og konstruksjon av bygg, samt klimasmarte byggeprosesser bidra 
målrettet og godt. Gode klimatiltak og løsninger er høyt vektet i 
planen. 

Privatbiler vil i all 
vesentlig grad kunne 
bidra for det totale 
målet om reduserte 
utslipp basert på 
nullutslippsbiler! 
Kilde: 
Miljødirektoratet. 

Jordvern 
 

HØY Dyrket mark vil ikke bli åpnet for utbygging til boligformål. Kun 
minimum areal som gjelder vei/stier og annen infrastruktur vil 
kunne nå igjennom nåløyet. Dette har høy vekting i planen. 

 

Sikkerhet 
 

HØY Trafikksikkerhet og (samfunn)sikkerhet sett i relasjon til rullert ROS-
analyse (risiko og sårbarhet) vektlegges høyt i denne planen. 

 

Friluftsliv og 
bolig 

HØY Nærhet til natur - skog og mark og vann. Gang- og sykkelveier, stier, 
sykkelstier, rekreasjon. I landkommunen Våler er dette utfyllende 
og gjensidige egenskaper som gjør at folk ønsker bo/bosette seg i 
vår kommune. Disse verdiene blir holdt høyt når arealplanen skal 
bli et overordnet «verktøy» for utviklingen av kommunen. De 
komplementære verdiene i friluftsliv og bolig vektes høyt i denne 
planen. 

 

  Tabell 1.2.3-A, vekting av mål. 
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1.3 Å leve i Våler 

Våler er et godt sted å leve, hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring  

  

Et mål for arealplanen er å bidra til et samfunn hvor alle kan delta. Vi må sikre barn og unge en trygg 

oppvekst. God helse og livskvalitet er viktig for alle. En frisk befolkning som bidrar til høy 

sysselsettingsgrad, er en forutsetning for en bærekraftig kommuneøkonomi. En befolkning med god 

livskvalitet, som trives i lokalsamfunnet og deltar i fellesskapet, utgjør også bærebjelken i en trygg og 

attraktiv kommune hvor det er godt å leve.  

Våler er attraktiv som kommune, det er mange som ønsker å flytte hit. Innbyggere som kommer fra 

generasjoner som har bodd i Våler i «all tid» er stolte og ønsker å bidra i utviklingen av sitt eget 

samfunn. Det erfarer vi fra frivillighet, tiltak som gir bedre opplevelser i naturen, og initiativ i 

lokalmiljøer og innen spennende lokal næring mm. Samtidig har Våler mer å gå på knyttet til levekår, 

helse og verdiskaping. Dette kan vi forbedre gjennom å påvirke årsakene.  

De viktigste innsatsområdene for å bedre befolkningens helse og livskvalitet ligger i å bedre alle barns 

oppvekstsvilkår, og å bidra til utdanning, arbeid, økonomi og bolig for alle. Hvordan vi bygger våre 

omgivelser og forvalter arealene våre påvirker også disse faktorene. Fysiske, kulturelle og sosiale 

forhold i områdesentre og nærmiljøet, påvirker hvordan vi utvikler oss og hvilke muligheter vi har.  

Verdens helseorganisasjon fremmer at helse skapes der mennesker bor og lever sine liv, i nærmiljøene. 

Helsevennlige [kommuner] er preget av «et fysisk og bygd miljø som oppmuntrer, muliggjør, og støtter 

helse, rekreasjon og trivsel, trygghet, sosial interaksjon, lett mobilitet, en grad av stolthet og kulturell 

identitet, og er tilgjengelig for/møter de behov som alle dens innbyggere har». 

 

 

Å LEVE I VÅLER   

  

Slik vil vi ha det   

  

Slik gjør vi det i arealplanen  

Vi skal utvikle og sikre områder med god 
kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i 
nærmiljøene.   

- Vi «bestiller» igangsetting av en sentrumsplan. 

- Vi støtter opp under utvikling av gode nærmiljøer i alle tre 

områdesentre. 

- Vi legger vekt på kombinasjonen fortetting i noen 

boligområder, og nærhet til natur ved økte ambisjoner på å 

bygge forbindelseslinjer mellom områder og til stier/veier til 

rekreasjons-områder og (aktivitets)tilbud.  

Vi skal avsette tilstrekkelig areal til 

offentlig og privat tjenesteyting. Inngå 

helhetlige utbyggingsavtaler for nye 

utviklingsområder. 

- Vi «bestiller» igangsetting av en sentrumsplan. 

- Vi tar initiativ til dialog om muligheter for offentlig-privat 

samarbeid. 
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Vi skal sikre fortetting med kvalitet som 
harmonerer på landkommunen Våler, og 
en utvikling der arkitektonisk kvalitet blir 
ivaretatt.  
 

- Vi «bestiller» igangsetting av en sentrumsplan. 

- Vi er bevisst på at Våler er en landkommune, og fortetting i 

Våler skal gi klimaeffekter, gevinster for arealutnyttelse og 

samtidig gjøre dette i harmoni med verdier som er knyttet til 

det å bo i en landkommune. 

- Bestemmelser og saksbehandling legger vekt på 

arkitektoniske kvaliteter.  

Vi skal utvikle sosiale og kulturelle 
møteplasser med kvalitet i sentrum og i 
lokalsamfunnene.  
 

- Vi «bestiller» igangsetting av en sentrumsplan. Her vil kultur-

funksjoner og aktiviteter være i fokus. 

- Nærmiljøer i områdesentrene er navet for mange sosiale og 

kulturelle behov. Dette vil vi stimulere og støtte opp under. 

- Vi retter søkelys på flere muligheter for sosiale og kulturelle 

møteplasser også ute i naturen. Stier, veier, plasser og 

opplevelsesaktiviteter kan utvikles videre. Kommunen vil 

bidra til å knytte aktører og muligheter sammen. 

Tabell 1.3-A, Å leve i Våler 

 

1.4 Å skape i Våler 

Verdiskaping og kompetanse er et av hovedmålene i samfunnsdelen av ny kommuneplan (i 

prosess). Næringslivets betydning for velferden er helt avgjørende – arbeid skaper bedre 

folkehelse, minsker sosiale forskjeller og øker inntektene til fellesskapet. 

Aktivitet skaper liv og samhørighet. Sosialt og faglig samkvem bidrar til folkehelse. Er man sammen 

om å skape, så blir eierskap og opplevelsen enda sterkere. Dette betyr mye for motivasjonen for å 

bidra (økonomisk), og det gir ringvirkninger for nye prosjekter og muligheter. Samskaping er også 

omtalt i samfunnsdelen av kommuneplanen. Flere kommuner tar aktive steg for å styrke felles innsats 

for å oppnå mer (for mindre). Visjonen i Våler kommune er tuftet på samarbeid, fellesskap og 

utvikling av vår kommune. 

Denne planen «rullerer» ikke temaet næring. Men det er viktig å understreke at kommunen er helt 

avhengig av et godt forhold til bedrifter/næringslivsaktører og alle de som vil bidra til å bygge Våler 

for framtiden. Mer om konkrete nye satsingsområder innen næring kommer i en senere planprosess. 

Vi legger til grunn at boligutbygging, utvikling av sentrum og økt fokus på friluftsliv er sentrale temaer 

som også handler om å skape Våler sammen. Gjennom de tre områdene, så vil verdier skapes, og det 

gir inntekter til fellesskapet. 

 

Å SKAPE I VÅLER   

  

Slik vil vi ha det  

  

Slik gjør vi det i arealplanen  

Vi ønsker å ha rettferdige rammer og 

godt samarbeid med eksisterende 

bedrifter. Å støtte opp så langt ressurser 

- Dialog, møter og samarbeid for å øke kunnskap om dagens 

situasjon, utfordringer og muligheter vil gi bedre innsikt og 

underlag for kommunens vurderinger og veivalg. 
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og kompetanse strekker til er av 

betydning for nye muligheter og vekst 

for eksisterende næringsaktører. 

- Utarbeidelse av ny sentrumsplan og videre analyser og 

planlegging for områdesentrene (Våk og Kirkebygden 

spesielt) er satt på agendaen. Betydning for sysselsetting mv. 

kan vurderes nærmere. 

Vi vil jobbe aktivt for nyetableringer, 

både i mindre skala og mot mulighetene 

for etablering av datasenter i 

kommunen. 

- Arealer for næring er fortsatt tilgjengelig i arealplanen. 

Samarbeid med Mosseregionens næringsutvikling (MNU) og 

andre eksterne aktører er viktig for økt kapasitet og nettverk. 

- Seminarer, møter og dialog er målsatte aktiviteter. 

Vi vil utforske andre muligheter for 

næring og inntekter, eventuelt gjennom 

å styrke samarbeid med eksterne aktører 

der hensiktsmessig og praktisk mulig. 

- Kommunen vil være utadvendt og søke kunnskap, ideer og 

avklare muligheter der og når muligheten byr seg.  

- Våler kommune er proaktivt innrettet for å oppnå nye 

samarbeidspartnere, som eventuelt kan bidra til økonomiske 

fordeler til beste for innbyggere og felleskapet. 

Vi ønsker å bidra til innovative 

utviklingsprosjekter til beste for Vålers 

innbyggere 

- Gjennom aktiv søken etter ny kunnskap, spenstige ideer som 

tar ny teknologi i bruk, kan Våler kommune sammen med 

innovasjonsmiljøer, initiativrike utbyggere, entreprenører, 

finansieringspartnere og andre interessenter legge til rette 

for framtidsrettede boformer og transportformer som gir 

ekstra gode gevinster mot bærekraftmål. 

Tabell 1.4-A, Å skape i Våler 

 

1.5 Å møte framtiden i Våler 

Våler er en grønn landkommune som møter lokale og globale miljø- og 

klimautfordringer med bærekraftige innovative løsninger. Vi tar smarte framtidsvalg 

som bygger på oppdatert kunnskap og analyser. 

I Våler tar vi grep som møter bærekraftmål for miljø og klima, og som gjør dette i takt og harmoni 

med teknologisk utvikling og Vålers grunnleggende gode, bærekraftige verdier – som naturmangfold, 

nærhet til naturen, stier og vassdrag. Kulturlandskap i Våler kommune er viktige verdier.  

Når vi skal bo, bygge, forflytte oss mellom naboer, mellom hjem og arbeidsplass, til butikken, 

fotballbanen, speiderhytta, fiskeplassen osv., så vil vi i denne arealplanen gi bevisste bidrag til vårt 

felles ansvar for miljø og klima.  

Nullvekstmålet ift. privatbilisme i byer, må finne sin motpart i landkommunen Våler via andre 

virkemidler. Det som er bra, og som gjør at klimagassutslipp i Våler er i ferd med å bli vesentlig 

redusert fra privatbiler er teknologisk utvikling, ref. Miljødirektoratet. Våler kan styrke denne 

trenden på reduserte utslipp fra veitransport ved å legge ekstra vekt på smart transport og satse mer 

på gode kollektivløsninger.  

Fortetting i nye boligprosjekter, smartere bygg og byggeprosesser, stimulere og legge til rette for 

flere bedrifter og handel i Kirkebygden sentrum er konkrete grep som er realistiske og viktige bidrag 

til en god grønn framtid i Våler. 
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Å MØTE FRAMTIDEN I VÅLER  

  

  

Slik vil vi ha det  

  

  

Slik gjør vi det i arealplanen  

Vi skal oppnå reduserte klimagassutslipp innen 

veitrafikk og boliger, gjennom krav til smarte 

(grønne) byggeprosjekter, smart bolig-, areal og 

transportplanlegging, og – økt satsing på smarte 

transportløsninger. 

- Kunnskapsbasert samarbeid om planer, tiltak og krav 

til aktørene som utvikler og bygger framtidens Våler. 

- Veiforbindelser, ruteplanlegging (transport/kollektiv), 

innovative transport-tilbud osv. skal gi ønsket effekt. 

- Aktivt samarbeid med andre kommuner som har 

større ressurser og har lykkes med innovative 

prosjekter.  

- Overordnede momenter vurderes overført til 

reguleringsprosesser, utbyggingsavtaler, 

boligbyggeprogram, og andre strategier, avtaler, 

planer mv. 

Legge til rette for mer veier/stier for gående og 

syklende. 

- Vi vil ha fokus på ferdselsårer, forbindelser og 

effektive transportløsninger i sammenhengende 

nettverk i Våk-området og Kirkebygden ifm. nye 

utbyggingsprosjekter. 

- Nærhet til stier/veier for gående og syklende. 

- Vi vil vurdere om sykkelsti-konsept kan være et 

satsingsområde i Våler kommune. 

- Utbyggingsavtaler og bidrag fra andre interessenter 

kan gjøre at utbygging av stier/veier for gående og 

syklende kan forseres. 

Sikre viktige naturverdier, naturmangfold, 

kulturlandskap, kulturmiljøer, strandsoner og 

dyrket mark. 

 

- Krav og retningslinjer tas inn i bestemmelser i denne 

planen, og etter behov i utbyggingsavtaler og andre 

styrings-dokumenter. 

- Vi anvender hensynssoner der nødvendig eller 

formålstjenlig. 

Vi vil søke innovative måter å løse miljø- og 

klimautfordringene på. 

- Vi vil rette søkelyset på integrering av næringsutvikling 

og klimatiltak. 

- Vi vil fortsette å knytte oss til forskning og 

innovasjonsmiljøer for å få kunnskap om hvilke krav, 

incentiver og grep vi kan legge inn i areal, samferdsel 

og samfunnsutvikling forøvrig. 

- Vurdere incentiver/prioritet på prosjekter som prøver 

ut vesentlige innovative nye løsninger (bygg, 

materialer, prosess, logistikk, økonomi, integrert 

samspill mellom fag/roller, transport mv.) 

Tabell 1.5-A, Å møte framtiden i Våler 
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2 Befolkningsvekst og boligbygging 

2.1 Befolkningsvekst - historikk og prognoser 

Det bor 5610 innbyggere i Våler pr 1. kvartal 2019. De siste årene har Våler hatt en vekst på 

oppunder/rundt 2,5 % pr år. 

Vekstprognoser framover tilsier fortsatt høy vekst. Dette er også gjeldende for hele Mosseregionen, 

selv om Våler har størst prosentvis vekst. 

SSBs forventede utvikling viser denne prognosen: 

 

Aldersdemografien vil endre seg i løpet av planperioden og videre framover. Flere eldre og flere 

gamle eldre vil gi endrede forutsetninger for tjenestebehov og botilbud for den eldre generasjonen. 

Det er et mål at Våler også kan gi tilbud på såkalt 4. generasjon boliger.  

2.1.1 Veiledende om befolkningsvekst og verktøy for styring av boligutbygging 

Det er krevende å sette presise prognoser og «stabile» planer på hvor stor befolkningsveksten 

kan/bør bli mange år framover i tid. Ser vi tilbake, så har SSBs beregninger vært rimelig treffsikre de 

senere årene. Kommunen vurderer at SSB er en god kunnskapskilde å planlegge befolkningsutvikling 

ut ifra. I forbindelse med samfunnsdelen til ny kommuneplan, fikk kommunen en beregning på 

endringer i befolkning og demografi sett mot de tre områdesentrene Svinndal, Våk og Kirkebygden. 

Dette gir oss en makro/indirekte indikator på kommende behov for investeringer på sosial 

infrastruktur. Det vil bli gjort videre analyser av dette i oppgaver som følger fra denne planprosessen, 

og vi har kontakt med andre kommuner som kan gi oss praktisk veiledning for å gjøre gode 

beregninger på investeringer i skole som en konsekvens av befolkningsvekst. 

Basert på historikk, tidligere erfaringer og ny kunnskap om hvordan god styring kan utformes 

og ivaretas, legger arealplanen til grunn en befolkningsvekst på inntil 2,5 % pr år. 

Veksten følges fortløpende og styres langsiktig med utgangspunkt i bestemmelser og retningslinjer til 

denne arealplanen, samt et revidert boligbyggeprogram og langsiktige investeringsplaner som er 

forankret i helhetlige analyser. Og mer operativt gjennom økonomiplan/handlingsprogram, 

underliggende planer og strategier til kommuneplanen, samt utbyggingsavtaler.  

Dette gir rammer og styringsverktøy for å utvikle boligutbygging og samfunnsutvikling på en 

kontrollert og robust måte. 

2.2 Boligbygging 

Ulike type boliger, og et variert tilbud av generasjon1-4 boliger er viktig for de som ønsker å bo i 

Våler. Våler har natur og miljøer som ikke finnes i byen. Egenskaper som er attraktive. Men vi har 
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dårlig variasjon og tilbud på boligtyper utover eneboliger, kun i liten grad finnes det leiligheter i vår 

kommune.  

Ifølge SSB er andelen eneboliger og leiligheter slik: 

 

Ny boligutbygging bør oppnå en bredere tilbud og gjennom leilighetsbygg sikre at også Våler kan nå 

mål om økt fortetting/arealutnyttelse. Økt fokus på bomiljøer for både eldre og barn, kan skape 

indirekte effekter for mer levende miljøer og økt folkehelse.  

Samarbeid privat-offentlig på nye muligheter bør utforskes nærmere. Her kan det være flere 

betydelige gevinster for de involverte. Kan dette knyttes til nærmiljø-aktiviteter og kultur, så blir det 

enda bedre. 

Det er nødvendig at kommunen utarbeider enda bedre verktøykasse for å styre tempo, rekkefølge 

og investeringer som skal til for å skape gode bo-tilbud og velfungerende (lokal)samfunn. Dette blir 

en viktig prioritering for Våler kommune.  

En sentrumsplan, ny langsiktig (driftsanalyse og) investeringsplan, revidert boligbyggeprogram settes 

på oppfølgingslisten. Boligsosial strategiplan vil også ha en funksjon i kommunens samlede 

styringsverktøy. Disse forbedringsgrepene vil gi bedre forutsigbarhet for saksbehandling og fagetater 

som har ansvar for kommunens leveranser (av infrastruktur mm) inn i nye boligutbyggingsprosjekter.  

Og dette vil gi forutsetninger for mer helhetlige budsjettprosesser og budsjettforslag. 

2.2.1 Fortetting i en landkommune 

Fortetting er et av flere aktuelle virkemidler for bærekraftig utvikling i Våler. Men det vil ikke bli 

samme press eller krav til fortetting i Våler sammenlignet for eksempel med Moss (som har 

jernbanestasjon, mange store og små bussrute-tilbud med sentrale bussholdeplasser osv.).  

Fortetting og transporteffektivitet i landkommunen Våler må løses med realistiske forventninger og 

på grunnlag av lokale vurderinger, jf. retningslinjer i fylkesplanen. Vålers karakter og utbyggings-

mønster gjør at det aksepteres tilsvarende andel spredt utbygging som i Indre Østfold (ref. 

fylkesplan).  

Det er nødvendig å ha en realistisk forventning til hva som er mulig å gjennomføre av fortetting 

innenfor etablerte boligområder. I første omgang vil fortetting komme gjennom valg av boligtype/bygg 

i nye boligområder. 

For sentrumsutvikling i Kirkebygden er det pågående reguleringsprosesser. Disse planene vil ivareta 

sentrumsfunksjoner og en fortettet boligutvikling. For nye områder i Våk-området er fortetting 

aktuelt på flere prosjekter. 
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2.2.2 Fordeling av boligbygging 

Dagens situasjon vedr. boligbygging i Våler er blant annet knyttet til et langsiktig boligbyggeprogram. 

Denne bør sees over og oppdateres. Blant annet må områder der det ikke har vært igangsatt 

reguleringsplanprosesser og/eller utbyggingsaktiviteter, vurderes i samråd med aktuelle interessenter 

og grunneiere. Spørsmålet til grunneiere er om det realistisk innen gitt tid at prosesser vil 

igangsettes.  

Videre bør kommunen vurdere økonomisk investeringsevne, og andre strategiske forhold/ 

forutsetninger som for eksempel behov for (ny) infrastruktur før videre reguleringsplanprosesser kan 

igangsettes på flere geografiske områder. Sammenheng; investeringsbehov, budsjett, finansiering, 

diverse planer og samordning av disse vil gi viktige beslutningsunderlag og bør styre rekkefølge og 

tempo i fordeling av boligbygging. I dag er ikke dette tilstrekkelig analysert for flere områder i 

kommunen. Dette gjelder både eksisterende områder og nye forslag. 

Det har kommet 9 innspill til denne arealplan-rulleringen. Mange spennende, og interessante forslag 

er presentert. Noen enkelt og kortfattet, andre betydelig mer bearbeidet og begrunnet.  

Våler kommune vurderer at flere av de innspillene som ikke er «tatt til følge» i denne reviderte 

arealplanen kan ha potensiale for å vurderes på nytt senere. Og – det kan for eksempel skje fordi 

antatt boligutbygging som ligger i nåværende ny plan ikke blir realisert av utbyggere. Eller det kan 

være at foreslått formål/prosjekt bør vurderes endret/justert/videreutviklet til et mer «egnet» 

prosjekt, sett i et helhetlig perspektiv for kommunen.  

Balanse boligformål og næringsformål, inkludert besøk- og opplevelsesaktiviteter (natur, dyr, gårder, 

vassdrag, idrett, frivillighet osv.) er svært viktig for å sikre gode liv i en kommune som lykkes med 

verdiskaping. Vi trenger inntekter i egen kommune gjennom satsing i alle tre hovedperspektivene i 

bærekraftmålene; sosialt, klima/miljø og økonomisk. Dagens situasjonsbilde og forutsetninger vil kunne 

endre seg (betydelig) når nye analyser kommer på plass, når vi møtes og deler ideer og kunnskap, og 

når samfunnet rundt oss utvikles. 

Det er lagt større vekt på Kirkebygden og Våk-området enn nye boligområder i Svinndal i denne 

planen.  

Det er flere ikke-utbygde områder i Svinndal, og ift. kommunens behov for å styre og prioritere 

innsats på infrastruktur og andre vektede hensyn, så er det gitt høyere prioritet til Våk/Kirkebygden. 

Dette er en hovedbegrunnelse når vi har sett på innspill til nye boligområder i denne planen. I tillegg 

har Svinndal status som lokalsenter med vedlikeholdsutvikling som definert «utbyggingstempo» (ref. 

Østfold mot 2050).  

Også på Folkestad (Kirkebygden) og i Våk-området er det ikke-utbygde områder pt.  

Det åpnes for ett nytt område, inkludert en justering av den ytre utbyggingsgrensen for Våk-området, 

fordi dette prosjektet vil potensielt kunne svare ut en rekke mål, behov og muligheter på en god 

måte. Prosjektet er tatt inn som boligområde, men er pt. bundet som hensynssone med krav om 

videre konsekvens- og mulighetsanalyse før regulering kan igangsettes, jf. bestemmelser til planen. 
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Våk-området har flere egenskaper som gjør at det er rett å fortsatt gi rom for nye satsinger. To av 

disse er:  

1) Nærheten til Moss/Mosseregionen og tilhørende hensyn til transport mm.  

2) Muligheter til å knytte Våk-området «sammen» med Kirkebygden via nye veier/stier for 

myke trafikanter, gjennom dette stimulere til nye folkehelse- og opplevelsesaktiviteter, samt 

styrke grunnlaget for økt kollektivsatsing og smart transport.  

Disse hovedfaktorene speiler blant annet framtidsrettede klimahensyn, og kan svare ut bærekraftmål 

for samordnet areal og samferdsel på en framtidsrettet måte som stemmer for Våler. Mer om dette 

andre steder i planbeskrivelsen. Fortetting i nye prosjekter vil også bidra til at Kirkebygden som 

sentrum og Våk-området kan oppnå mer liv og bli attraktive nærmiljøer.  

Et tydeligere «område-sentrum» og nærmiljø/knutepunkt også innenfor Våk-området bør få økt 

fokus. Denne planen bidrar til det.  

Utviklingen i Kirkebygden og Våk-området er omtalt i fylkeskommune i sin plan; Østfold mot 2050. 

MERK at fylkeskommunens plan strekker seg helt fram mot 2050, altså 20 år lengre enn denne 

arealplanen! Dette er en viktig faktor. I Våler må vi tenke hva som legges til grunn i denne 

planperioden som gir muligheter videre fram mot 2050. Visjonen viser vei. 

Altså: Flere strategiske veivalg bør sikres nå for et tidsperspektiv som går forbi 2030.  

Østfold fylkeskommune mener at Våler bør ta imot en større befolkningsvekst i Mosseregionen. Jo 

flere år fram i tid vi ser for oss, jo mindre gjenværende areal vil det være igjen, som ikke har stort 

potensiale for konflikter (landbruk og kulturminner) i Rygge og Råde, ref. Østfold mot 2050. I Moss er 

det knappe arealreserver igjen allerede i dag, ref. fylkesplanen. 

Gjeldende kommuneplan inneholder også noen områder der det ikke har vært initiert regulerings-

planprosesser og utbygging. Disse vil kommunen gå i dialog med for å avklare om det er 

realistisk/planer om at de aktuelle områdene vil bli utbygget i løpet av 2-3 år. Skulle det ikke være 

tilfelle vil kommunen ta initiativ til å tilbakeføre arealene til LNF eller til annet egnet formål. Dette 

forutsetter i utgangspunktet frivillighet, og at det kan inngås juridiske avtaler om slike endringer. 

Totalt antall mulige boligutbyggingsområder/-prosjekter kan umiddelbart virke høyt også sett ut ifra 

at vi i dag har ubebygde områder. Dette må sees i sammenheng med flere faktorer som vil føre til 

endret status, blant annet slik omtalt i foregående avsnitt.  

Vi må videre huske på at det følger en rekke oppfølgingsoppgaver, analyser og utvikling av bedre 

styringsverktøy fra denne overordnede planen. Våler kommune gir oss selv et fornyet oppdrag, som 

også kommunen selv skal levere på gjennom ny kommuneplan. 

Utbyggingstakten vil styres slik omtalt over i punkt 2.1.1, veiledende om befolkningsvekst og verktøy 

for styring av boligutbygging. Dette innebærer at forutsetninger og tempo i utbyggingen blir ivaretatt 

på en kontrollert måte. Arealplanen gir et handlingsrom med ytre rammer i form av langsiktige 

boligutbyggings-grenser som hensyntar videre tidshorisont - tilsvarende Østfold mot 2050.  



  Kommuneplanens arealdel med kart, bestemmelser og retningslinjer 
Våler kommune, 19 juni 2019 

HØRINGSUTKAST 

 side 19 

Vi finner framtidens bærekraftige løsninger ved å se på de ulike egenskaper ved områder og 

prosjekter på en mer komplementær måte og vekte verdiskaping og strategisk helhet framfor et for 

restriktivt og begrensende tenkesett. Vi er generelt innstilt på å løse målkonflikter og hindringer som 

oppstår. Vi ønsker mulighetsrom mer enn begrenset rom i Våler. 

2.2.3 Styringsverktøy – behov samfunnsservice og boligbygging 

Våler kommune må utarbeide en langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) – eller tilsvarende. 

Formålet med LDIP er å vise hvilke investeringer og finansieringsbehov som vil være nødvendige i en 

12 år (pluss) horisont for å møte de økte behovene knyttet til forventet befolkningsvekst og 

demografisk utvikling. Behovsanalysene konkretiser behov for samfunnsservice i kommunen når 

boligbygging skal realiseres, og vurderer investeringsbehovene opp mot kommunens økonomiske 

bæreevne. Denne oppgaven må få høy prioritet. 

Skal kommunen kunne møte befolkningsvekst på en økonomisk bærekraftig måte må investeringer i 

samfunnsservice og realisering av boligbygging koordineres. LDIP gir forutsigbarhet for når utbygging 

av samfunnsservice kan forventes i hovedutbyggingsområdene. Det er i særlig grad investeringstids-

punkt for oppgradering og/eller bygge nye skoleanlegg som er styrende for ny boligbygging. Til denne 

oppgaven vil det være viktig å avklare handlingsrom for hvordan bidrag/delfinansiering av kommende 

investeringer kan skje i årene som kommer.  

Konkret kan dette få betydning for sentrumsutvikling Kirkebygden, og områdeutvikling Våk. 

Dette arbeidet blir igangsatt i begynnelsen av planperioden. Resultatet vil kunne gi direkte bakgrunn 

og begrunnelse for å justere enkelte elementer og rammer i kommuneplanen. Denne problem-

stillingen bør vurderes i forbindelse med ny planstrategi for neste kommunestyreperiode. 

2.3 Regionale hensyn og vurderinger 

Arealutviklingen i Våler hensyntar fylkesplanen Østfold mot 2050 (vedtatt 2018) som har 20 år lengre 

tidsperspektiv enn kommuneplanen. Den store befolkningsveksten i hele regionen vil ha stor 

innvirkning på Våler. Vålers boligutbygging må sees ut ifra egen kommunes arealer, men er også en 

del av regionens arealpott og felles mål. Vålers egenart og «andre» muligheter i forhold til 

boligtypologi og tilhørende naturområder og egenskaper er viktige faktorer for at noen «liker» byen 

og andre «liker» å bo på landet.  

Det er behov for å ha et større blikk på mulighetene i regionen når arealregnskap og ulike hensyn 

skal vektes og vurderes. Konkret så speiler denne arealplanen innretningen som er beskrevet i 

fylkesplanen Østfold mot 2050. I fylkesplanen står det:  

Moss utgjør tyngdepunktet i regionen befolkningsmessig, men har begrensede arealer til rådighet for ny 

tettstedsutvikling. Bebyggelsen i Rygge og Råde er omgitt av verdifulle landbruks- og kulturminneområder med 

stort potensiale for konflikter. Arealene inn mot Våler er mindre konfliktfylte. Ved at Våk og Kirkebygden kan 

ta imot en forholdsvis større vekst, vil det avlaste presset på de verdifulle landbruksarealene rundt tettstedene 

langs E6. Samtidig vil det bidra til å styrke sentrumsfunksjonen i Våler. 
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2.3.1 Arealregnskap/arealpott 

Det har ikke vært praktisk mulig i denne arealplan-rulleringen å gå inn i konkrete samtaler med våre 

naboer i Mosseregionen om boligutbyggingsplaner. Dette henger blant annet sammen med at Moss 

og Rygge bruker all sin tid på etablering av ny kommune. 

I fylkesplanen står det at den langsiktige ytre grensen for boligutbygging trekkes i et perspektiv mot 

år 2050. Hensikten er å ivareta de store, sammenhengende og høyproduktive landbruksarealene, 

kulturlandskapet, kulturminneområder og skogbelter, slik at nasjonale og regionale verneinteresser 

sikres. En tydelig grense mellom utbygging og vern gir kommune, næringsliv og andre samfunns-

aktører større forutsigbarhet.  

En justering av grensen i Våler vil ikke utfordre hensikten med denne grensen, slik beskrevet over. 

I gjeldende arealdel finnes det regulerte områder som utpeker seg til å være i strid med målsettinger. 

Kommunen vil gå i dialog med grunneierne/utbyggerne og starter eventuelt en prosess med 

oppheving av reguleringsplan. Resultatet vil (til dels) sees opp imot brutto areal i arealpotten. 

Våler kommune vil gå i dialog med (nye) Moss og eventuelt Råde om utveksling av areal(potten), og 

hvis hensiktsmessig, søke å trekke opp noen felles mål for arealtetthet, tettstedsutvikling. Vi vil 

naturligvis vise til Vålers fordeler og bidrag som den landlige kommunen i regionen, som ligger kun  

5-20 minutter unna E6 og Moss. Vi har mål om å etablere vinn-vinn løsninger ut ifra regionens 

forskjellige behov, utfordringer og muligheter.  

Våler kommune må her og nå gjøre noen antagelser når vi nå fremmer forslag om ny arealplan. 

Følgende forutsetninger og antagelser er lagt til grunn i denne planen:  

o Våler (Våk/ Kirkebygden) vil ta en relativt større andel av boligbygging for Mosseregionen, jf. 

fylkesplanen Østfold mot 2050. 

o Ytre grenser for langsiktige boligområder vil bekreftes endelig etter videre dialog, 

forhandlinger og medvirkningsprosess i forlengelse av denne planprosessen. Dette henger 

sammen med at våre naboer i Mosseregionen som ikke er i stand til å delta i dialog og evt. 

forhandlinger pt. 

o Arealplanen er avgrenset i tid til 12 år – for perioden 2019-2030. Allikevel må tenkesettet og 

innretting på utvikling av boligområder og områdesentre sees i et lengre perspektiv. Dette 

inkluderer ytre langsiktige utbyggingsgrenser som sikter fram mot 2050, ref. fylkesplanen. Det 

vil være flere styringsmekanismer som styrer tempo i utbygging i planperioden, jf. punkt 2.1.1 

over.  
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3 Områdeutvikling 

3.1 Kirkebygden, sentrum i Våler kommune 

Kirkebygden er kommunens sentrum, med vel 2400 innbyggere i dag. Denne planen foreslår å ta grep 

for å styrke sentrums-funksjoner, skape mer liv, og utvikle området både i forhold til boligområder, 

servicetilbud, kultur, skole, barnehage, forbindelseslinjer, transport, knytte offentlige og private 

tjenestetilbud bedre sammen (der hensiktsmessig). 

Hvilke funksjoner og tilbud finner vi i et velfungerende sentrum, hva sentrum inneholder og hvordan 

det formes framover vil påvirke reisemønstret i kommunen. Vil Vålers innbyggere bruke 

sentrumsfunksjonene og servicetilbud? Eller vil de reise til regionsentre (Moss, Sarpsborg) eller andre 

steder. Er Våler i stand til å utvikle smartere (miljøvennlige) transportløsninger og mer tilgjengelige 

forbindelsesveier? 

Noen mulige egenskaper for å styrke sentrum i Våler kan være: 

Sentrum skal ha høyere arealutnyttelse enn kommunen for øvrig. Det må videreutvikles tydelige senter-

funksjoner og offentlig torg eller park eller samlingsplass (lekeplass mm?). Sentrum skal samlokalisere boliger, 

varehandel og andre servicefunksjoner. Handels- og serviceområdet skal lokaliseres sentralt og samlet i 

maksimum to klynger innenfor sentrumsområdet. Tjenesteyting skal vurderes etablert i eller i tilknytning til 

sentrumsområdet.  

Disse eksemplene må diskuteres og vurderes nærmere i forbindelse med arbeidet med ny 

sentrumsplan. Viktige tiltak for sentrumsutvikling i Våler:  

1. Etablere oppdrag på igangsetting av ny sentrumsplan. 

2. Gjennomføre prosessen med ny sentrumsplan i aktivt samskapingsformat. 

3. Etablere tettere samordning av mål, milepæler og planer med Våler vannverk. 

4. Få på plass smarte transporttilbud og mer effektive kollektiv-løsninger. 

5. Fortsette utbygging av veier og stier for myke trafikanter. 

6. Sikre at Våk-Kirkebygden utvikles helhetlig mot mål som både skaper godt lokalt nærmiljø på 

Våk, og som bidrar til at innbyggere på Våk velger å benytte sentrums funksjoner og tilbud. 

Kommunen må styre utbygging av handel, service og tjenesteyting for de to områdene slik at 

Kirkebygden sentrum styrkes. 

Kirkebygden som sentrum vil ikke kunne tilby et bredere og mer rikt handel-/næringstilbud enn det 

som er økonomisk bærekraftig for næringsaktørene. Dette gir naturlige begrensninger i hva som er 

realistisk å planlegge og oppnå. Samtidig vil aktiviteter stimulere til andre aktiviteter. Her gjelder det å 

være kreativ, trekke ulike aktører sammen for å utvikle nye tilbud, og skape flere og mer interessante 

funksjoner. Vi ser det i Moss sentrum der den nye lekeplassen ved kirken trekker besøkende 

barnefamilier med tog fra Oslo fordi det oppleves som et svært attraktivt og godt tilrettelagt 

uteområde og tilbud. I Ulsteinvik har biblioteket blitt en ny attraksjon, langt utover å ha bøker for 

utlån, det samme har skjedd med biblioteket i Bodø, som har blitt byens store møteplass i sentrum 

for barn og voksne. 
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Våler kan lære og bli inspirert av mange kommuner som har lykkes med å utvikle sitt sentrum, både 

estetisk, funksjonelt, tilgjengelighet, sikkerhet, kulturelt og mye mer. Våler kommune kan oppnå mer 

og skape liv i sentrum ved å gjennomføre samskaping i prosess og når man skal ta fram de gode 

løsninger. Dette har skjedd i forbindelse med «prosjekt gang- og sykkelvei pluss» langs FV120 (ref. 

uttalelse fra Østfold fylkeskommune på Herredshuset, 21 mai 2019; der Hvaler og Våler ble omtalt 

som to kommuner som viser gode eksempler på samskaping i praksis). 

Kommunen må ta en aktiv rolle i å samle aktørene, etablere en prosess, fasilitere kreative verksteder 

og dialog for å bygge et lag som jobber sammen mot felles mål og ambisjoner. Noen av deltagerne i 

dette bør også komme fra Våk, Svinndal og grendene omkring. Fokuset for alle – hva kan vi bidra 

med for at sentrum blir et levende, mer attraktivt og velfungerende. 

Det har ikke kommet nye forslag til boligutbyggingsområder i Kirkebygden sentrum i forbindelse med 

denne revisjon av planen.  

3.2 Våk 

Det bor over 2000 mennesker i Våk-området i dag. Barneskole, barnehager, butikker og noen andre 

private servicetilbud er viktige for nærområdet. Alt er ennå ikke «på plass» når det gjelder effektive 

forbindelsesårer mellom Augerød og Sperrebotn, som to deler av Våk-området i dag. Veier for 

gående/syklende, og eventuelt smart kollektivtransport kan kanskje utvikles videre. Trafikksikkerhets-

hensyn og effektiv flyt i trafikken kan vurderes nærmere. Hvordan kan veier til/fra barnehager og 

skole se ut i framtiden. Hvordan er infrastrukturbehov på kort og lengre sikt for et område som 

gradvis blir større. Dette er viktige spørsmål for samordnet areal og transportutvikling og gode 

investeringsbeslutninger. 

I folkehelseperspektiv er nærområdet, som et lokalt knutepunkt og en møteplass der det er liv, svært 

viktige. Vi vil fortsette å styrke og utvikle Våk, samtidig som det tas hensyn til hva som skal skille Våk 

som områdesenter og Kirkebygden som sentrum i hele kommunen. Begge områdene vil og skal 

blomstre. Men det er viktig at de utfyller hverandre med sine forskjellige funksjoner, og ikke blir 

«konkurrenter» som trekker energi og vekstvilkår fra begge. 

Også når det gjelder Våk sin plassering i forhold til geografisk nærhet til regionsenteret Moss by, så 

har Våk en annerledes situasjon enn andre deler av Våler. Sysselsetting, transport og service- og 

tjenestebehov som ikke kan tilbys i Våler vil for svært mange handle om pendling til Mosseregionen. 

Østfold mot 2050 peker på at spesielt Våk og Kirkebygden er egnet for å ta en relativt sett større 

andel av befolkningsveksten for Mosseregionen.  

Forslag til nytt boligutbyggingsområde, Varna skog er et meget gjennomarbeidet og stort prosjekt. 

Det har fremtredende egenskaper som; varierte boligtyper (inkl. generasjon 4), miljøvennlig og grønt 

boligområde. Varna skog har en langsiktig tidslinje, det er foreslått utbygd i faser fram mot 2050. Det 

er derfor nødvendig å vurdere forslagets størrelse både i et «mindre omfang» som gjelder denne 

planperioden, og i et lengre tidsperspektiv (2050) ift. ytre grenser for boligutbygging i Våler. 

Prosjektet er et spennende prosjekt, og det vil slik presentert, kunne tilføre Vålers innbyggere nye 

verdier, kvaliteter og ringvirkninger. Videre vil prosjektet bidra til fortetting, og gir på den måten et 

bidrag til reduserte klimagassutslipp. Det gir bidrag til folkehelse og kan knytte Våk-området sammen 
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med Kirkebygden via sykkelstier som reduserer transporttid og bedrer trafikksikkerhet. 

Boligområdet blir en del av triangelet fylkesvei 115, 120 og 121 og framtidens Våk-områdesenter.  

Konsekvensutredning (KU) med spesifikke vurderinger og kommentarer til innspillet fremkommer 

som en del av vedlegg D. Noen forhold kan gi konsekvenser som det må sees grundigere på i forhold 

til grad av positiv/negativ effekt, og hvordan prosjektet påvirker (legger press på) investeringsbehov 

på sosial og teknisk infrastruktur. Det er viktig å analysere hvordan forholdet Våk (inkl. Varna skog) 

og Kirkebygden virker på hverandre ved at Varna skog innlemmes. Området grenser til dyrket mark, 

og området ligger utenfor dagens ytre grense for langsiktig boligutbygging. Kan det som umiddelbart 

kan oppleves som en utfordring for vellykket sentrumsutvikling heller bli en ressurs? Hvordan kan Våk og 

Kirkebygden bli to «lagdeler» som spiller hverandre gode? Hvordan kan utbyggingsfaser (tempo mot 2050) 

styres for å oppnå bærekraftmål og helhet? Utbygger har presentert en egen initiert utredning der 

konsekvenser er belyst og drøftet. Samlet sett fremstår prosjektet som så interessant og velfundert 

at kommunen mener det er rett å fremme forslag om å ta det til følge, men i første omgang bundet 

ift. videre framdrift med krav om videre utvidede analyser. 

Det er avgjørende for dette forslaget, og for Våler kommune samlet sett, at helhetlige avveininger ift. 

infrastruktur, sammenheng og effekter mellom Våk-området (inkl. Varna skog) og Kirkebygden 

sentrum blir analysert og vurdert grundig før regulering kan starte. Det er også behov for videre 

dialog og avveininger om prosjektets mål, faser og tilhørende strategiske muligheter – for eksempel 

mht. innovative transport/kollektivløsninger og prosjektets mulige bidrag til infrastruktur, jf. punkt 6 

under. Den geografiske plasseringen av prosjektet vurderes som en interessant og viktig faktor, sett 

opp mot mulige ringvirkninger utover egenskapene i selve boligområdet (f.eks. knytte Våk-

Kirkebygden sammen). Våler kommune må for egen del etablere enda bedre verktøy for å vurdere 

hva som er rett tempo, kriterier og (økonomisk) evne for styring av boligutbygging i hele kommunen. 

Spørsmålene som det ønskes utvidet analyser om til dette prosjektet vil i stor grad også gjelde flere 

områder i Våler, sentrumsutviklingen er et klart eksempel her. Dette må kommunen se nærmere på.  

Området er lagt inn som nytt område med boligformål, men har i tillegg blitt bundet med en 

hensynssone, jf. kart og bestemmelser til planen. Kommunen har altså til tross for spennende 

muligheter og gode beskrivelser og begrunnelser i forslaget Varna skog, valgt å stille krav om utvidet 

mulighets- og konsekvens-analyser. 

To nye boligområder på Rød/Rødsund er foreslått. Det ene området ligger dels innenfor 100-meters 

beltet langs Vansjø, det andre i forlengelse til dagens boligområde på Rød. Mulighetene for nye 

boligområder her er isolert sett interessante, for eksempel sett opp imot nærhet til Moss og 

attraktiviteten nær Vansjø. Flere gode egenskaper er lagt fram i forslag til de to prosjektene, og dette 

ville vært positive verdier inn i et boligprosjekt om det hadde møtt de utfordringene som i dag taler 

imot at de kan tas til følge. Enkeltvis kan det argumenteres for at konsekvenser som taler imot 

realisering av prosjektene kan bøtes på eller reduseres. Men helhetlig sett imot de vektede hensyn (jf. 

punkt 1.2.3 over) og faktorer omtalt i KU (vedlegg D), så er det ikke rett for kommunen å ta disse 

inn nå. For eksempel er et forhold som taler imot å åpne for dette nå, at det områdene ligger på 

«feil» side av FV 115 sett ut ifra trafikksikkerhet og forbindelseslinjer til Våk-området forøvrig. 

Barrierevirkningen fra FV115 oppleves som utrygghet og vil dele nærområdet i to. Det vil oppleves 

som utrygt med sykkel og for fotgjengere. Men - det er egenskaper i dette området som kommunen 
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foreslår bør vurderes nærmere i samspill med grunneiere/tiltakshavere. Det er meget begrenset 

tilbud innen besøksnæring og overnattingstilbud i Våler.  

Kunne området øst for Rødsund utvikles til et attraktivt sted for besøk-/overnattings-tilbud? Kunne området bli 

en del av en framtidig plan for å utvikle deler av Vansjøs kystlinje til varsomt tilrettelagte gang- og sykkelstier, 

ref. Rambølls mulighetsstudie. Kunne flere av tilbudene som allerede ligger lengre øst nær Vansjø bli en del av 

et nettverk av tilbud som samarbeider, og som viser variasjon og utfyllende sider av hva besøkende i Våler 

kan tilbys?  

Et forslag på nytt område, Augerød med formål boligbebyggelse er mottatt og vurdert. Slik det 

fremkommer i KU om innspillets egnethet i vedlegg D, så ligger området i direkte (og indirekte) 

konflikt med et båndlagt naturområde, jf. miljøverndirektoratets naturbase (Augerødmosen). Deler 

av arealet er videre i konflikt med kartlagt friluftsområde, et viktig natur-nærområde for eksisterende 

boliger. Innspillet har andre positive egenskaper, men konklusjonen er at forslaget ikke tas til følge. 

Et (mindre) forslag, Sønsterødveien med formålet LNF med spredt boligbebyggelse, er tatt til følge og 

innlemmes i ny arealplan. For kommunens vurdering og konklusjon, se vedlegg D. 

Et annet forslag, Nordre Paulshus er vurdert, se vedlegg D for utfyllende vurdering. Konklusjonen til 

kommunen er å innlemme et noe redusert areal og ta dette til følge i ny arealplan. Området 

omdisponeres fra LNF til LNF med spredt næringsformål. 

Området Våk er i dag inkludert i arealet som sammen med Kirkebygden utgjør de to bosettings-

områdene som er Vålers andel i den totale arealpotten i Mosseregionen (8,54 km2). Deler av arealet 

innenfor ytre grense slik avmerket pt, inkluderer også myrområde Augerødmosen Dette tas ut av 

arealpotten i Våler - og Mosseregionen (ref. 8,54 km2). 

3.3 Svinndal 

I Svinndal er alle eksisterende boligarealer ferdig regulert, men for flere av planene har kommunen, 

på grunn av planenes alder og kvalitet, signalisert behov for omregulering.  

Utfordringer i Svinndal, som for flere andre områder i kommunen er tilgang og utbyggingsmuligheter 

for infrastruktur. Dette må bli fulgt opp videre for å komme fram til bedre styringskriterier for videre 

utbyggingsprosjekter (på sikt). 

Svinndal har fra fylkeskommunens side status som lokalsenter hvor andel utbygging skal være lavere 

enn i områdesentre. Utbygging må tilpasses stedets størrelse, og det er nødvendig å sikre helhetlige 

prioriteringer. Nye forslag til boligområder kan ikke tas til følge i denne revisjon av arealplan. 

Det er interessante innspill som har kommet for nye områder i Svinndal. Se vedlegg D for utvalget av 

nye forslag for Svinndal, inkludert vurdering av egnethet i konsekvensutredning for hvert enkelt 

prosjekt. Som lokalsenter med såkalt vedlikeholdsutvikling (begrenset omfang på nye 

boligutbyggingsprosjekter) og kommunens rolle å prioritere (nye) områder i arealplanen, samlet for 

hele kommunen, vil ikke forslagene til nye områder nå opp i denne runden. Overordnet er vektede 

hensyn (jf. punkt 1.2.3) og at det i dagens arealplan er flere områder hvor det ikke er igangsatt 
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utbygging på i Svinndal, så er det vurdert at Svinndal i første omgang bør utvikles videre innen disse 

områdene.  

Allerede i dag er det økende press på kapasiteten i skole og barnehage, og disse behovene må 

adresseres i kommende periode for å finne sin løsning. 

Kommunen vil gå i dialog med utbyggere og diskutere de individuelle forslag, og dele vurderinger om 

hvordan de eventuelt kan komme i nytt lys ved en senere rullering av kommuneplanen. Enkelte 

kvaliteter som er presentert i forslagene inkluderer folkehelsegevinster, nærhet til natur og til 

lokalsenterets midte (barnehage og skole), muligheter for gang- og sykkelvei mm. Å tilby boliger i et 

livsløpsperspektiv er også bra for Våler som en landkommune. Dette er viktige egenskaper å ta med 

videre. 

Framover: Når kommunen har kommet videre i status-avklaringer på allerede regulerte områder 

(som ikke er utbygd), og om gjeldende planer fortsatt er aktuelle, samt gjennomført nye egne 

oppgaver med langsiktig investeringsplaner mm, så vil Svinndal og videre utvikling av boligområder 

være klar for å bli løftet fram igjen for nye vurderinger. 

3.4 Grender 

For å ivareta og bygge opp under identiteten til Våler som bygd, har det vært viktig å kunne 

opprettholde en viss bebyggelse i grendene. I kommuneplanen fra 2011 ble grendene konkretisert 

gjennom tegnede avgrensninger på plankartet. Grendene hvor spredt boligbebyggelse ønskes tillatt 

har feilaktig vært avsatt som «bebyggelse og anlegg» i plankartet, og dette er nå rettet til riktig 

arealformål.  

Det er utarbeidet nye bestemmelser i kommuneplanen for områder avsatt til LNF- formål med 

underformål spredt boligbebyggelse jfr. PBL §§ 11-7 nr 5 b og 11-11 nr. 2 og kommuneplanen for 

2011-2022 §§ 2.2 og 2.6.1. Med de nye bestemmelsene sørger kommunen for å ha tilstrekkelig 

kontroll på hvor man tillater oppført nye boliger, ut fra blant annet føringene i statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

3.5 Deloppsummering – områdeutvikling 

Det vil skje utvikling i alle områdesentre i Våler kommune. Kirkebygden er kommunens sentrum, og 

det vil igangsettes utarbeidelse av ny en sentrumsplan.  

Våler er en del av Mosseregionen og vil ha tette relasjoner til nye Moss og våre øvrige naboer – 

inkludert Råde, Vestby, Sarpsborg og andre. Regionsamarbeidet må være fleksibelt og målrettet. I en 

regional sammenheng vil spesielt Våk-området være preget av geografisk nærhet til Moss. Våk og 

Kirkebygden områdesentre er relativt sett like store, og det er svært viktig at begge gis prioritet for å 

utvikle sterke nærmiljøer, gode helhetlige planer for areal og samferdsel, inkludert styrking av 

kollektivtilbud og veier/stier for gående og syklende. 

Et mulig tiltak som Våler kommune må rette økt innsats på er transportmuligheter i form av el-biler, 

el-busser og el-sykler o.l. Den teknologiske utviklingen innen transporttilbud endres meget raskt. Og 

dette er det viktig å ta hensyn til når klimahensyn, folkehelse, transporttider/-avstand og 
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tilrettelegging skal vurderes og planlegges. Mange svar er uløste i dag. Mange (nye) muligheter på 

disse områdene vil komme. Og – som vil sette dagens forslag om bærekraftstiltak i et nytt lys om 

kort tid. 

Det er viktig å se arealplanlegging og samfunnsplanlegging/-utvikling i et mest mulig realistisk 

perspektiv. Hvilke servicetilbud, handelstilbud, tjenester som er realistisk å etablere, dyrke fram, 

oppnå i Våler er annerledes enn tilbudet i en større kommune og i en by. Derfor blir kreative 

diskusjoner om hva som kan/bør legges vekt på i en ny sentrumsplan spennende å gå inn i.  

Denne arealplanen tar høyde for at både sentrum (Kirkebygden) og områdesenteret Våk vil få 

betydelig befolkningsvekst og at utbygging av infrastruktur og nærmiljøer må planlegges godt. Det er 

likeledes avgjørende at Våler kommune har tilfredsstillende grep om økonomiske konsekvenser, at vi 

har et klart bilde av økonomisk handlingsrom og at alternative finansieringsløsninger for det som 

kommunene skal levere (tjenesteproduksjon og investeringer) blir utforsket og gitt svar på i tiden 

som kommer. Jf. omtale av behovet for å lage en langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP). 

I dag har ikke kommunen tilstrekkelige analyser, investeringsplaner og svar på flere tunge 

forutsetninger for en del veivalg vi må gjøre i fortsettelsen av denne planen. Det betyr konkret at vi 

ikke kan åpne opp for så mange nye utbyggingsområder som kommunen har fått innspill på. Vi må 

også ha utviklingsplaner som speiler forventet befolkningsutvikling (antall innbyggere og demografi).  

Vi må ta utviklingen stegvis og sikre at vi har kontroll på forutsetninger, økonomi og muligheter og 

konsekvenser. Vi har valgt å gjøre noen antagelser (i regional sammenheng mht arealregnskap).  

Våler kommune har i planprosessen hatt kontakt med andre kommuner for å lære om metoder for å 

løse utfordringer knyttet til vekst og investeringer, samt hvordan sikre forutsigbarhet for utbyggere 

og andre.  

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Bærum kommune godkjennelse for 

unntak fra PBL § 17-7 til å fravike reglene om utbyggingsavtaler. Dette gir Bærum rett til å inngå 

utbyggingsavtaler som gir handlingsrom for å styre økonomiske bidrag også til sosial infrastruktur.  

Våler kommune vil ta kontakt med KMD for å sondere, og fremme forslag om at Våler kan få 

godkjent unntak for samme hensikt. Gis det grønt lys for dette, så vil det gi utvidede muligheter for å 

utvikle kommunen på en enda bedre måte, spesielt sett opp imot den sterke befolkningsveksten som 

prognosene peker på. Skulle KMD avslå en slik mulig søknad, så vil det fortsatt være mange gode 

formål som kan tas inn i utbyggingsavtaler i årene som kommer.  

Uansett vil det være nyttig og ønskelig å se over dagens ordning for utbyggingsavtaler. 
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4 Kvaliteter der folk bor og ferdes 

4.1 Kvaliteter og krav ved bygg 

4.1.1 Byggehøyder 

Kommunen har et ansvar for at bygninger og offentlige rom planlegges og bygges med god arkitektur, 

er tilpasset lokal byggeskikk og at estetiske kvaliteter og grønnstruktur blir ivaretatt. Fra 

Estetikkveileder for Østfold (2009) heter det at nybygg gjerne kan være tidstypiske og bør ha 

arkitektonisk kvalitet. De bør tilføre stedet nye kvaliteter, men samtidig inngå i en helhet som styrker 

stedskarakteren og målestokken på stedet. 

Per 2019 har ikke Våler mange bygg hvor høyden bryter landskapsbildet eller som på andre måter er 

grunnlag for debatt om utsikt eller lignende. Byggehøyder har til gode å bli et diskusjonstema på lik 

linje med andre byer og tettsteder hvor høyder lenge har vært omdiskutert. Området som trolig er 

mest aktuelt for høyere type bygg er Kirkebygden, som er ment å utvikles som sentrum i Våler. 

Byggehøyder blir trolig et sentralt tema i fremtidig utarbeidelse av sentrumsplan for Våler kommune.   

Utviklingen i kommunen forøvrig antas foreløpig å øve lite press på utbygging i høyden. Unntaket er 

driftsbygninger i landbruket hvor eksempelvis korntørker og andre tekniske installasjoner kan 

medføre behov for byggehøyde over det plan- og bygningsloven § 29-4 angir som grense for krav til 

plan etter kapittel 11 eller 12. For slike tilfeller er det angitt egne bestemmelser, jfr. kommuneplanens 

bestemmelser 1-1.4.3. 

Generelt sett er konkrete bestemmelser angående byggehøyder for de ulike områdene i kommunen 

ivaretatt i den enkelte reguleringsplan. For uregulerte områder vises det til arealdelens 

bestemmelser. For øvrig er det kommunens vurdering at fremtidige problemstillinger utover dette 

hovedsakelig kan henvises til nevnte plan- og bygningsloven § 29-4 som sier at bygning med 

gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter 

kapittel 11 eller 12. Plan- og bygningsloven § 29-4 gir kommunen hjemmel til å styre bl.a. byggverkets 

plassering på tomta, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde ved behandling av 

byggesøknader (Rundskriv H-8/15). 

Retningslinjer for byggehøyder: Se bestemmelser og retningslinjer til denne planen.  

4.1.2 Estetikk 

Fokus på estetikk er nødvendig for å oppnå og/eller beholde den identiteten som Våler ønsker seg. 

Landkommunen Våler har røtter og historie som vi er stolte av. Mange innspill i forbindelse med 

visjonsprosessen for to år siden pekte på historien, stedene, naturen som viktige verdier å bygge 

videre på. Bør Våler ha et mer konkret uttrykk for hva som er vår visuelle, estetiske profil? Er det mange 

forskjellige uttrykk som skaper Vålers identitet?  

At vi ønsker estetikk som en del av plan og byggesaker betyr at vi er opptatt av det vakre; i 

vassdragene, landskapet, nærmiljøene, tettstedene og bygningene i Våler. Vi ønsker at bygninger og 

prosjekter skal ha estetisk identitet, og bli en del av det som skaper Våler. 
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I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, 

både i forhold til seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning.  

4.1.3 Tettbygde strøk 

Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med omgivelsenes 

karakter og form. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer og materialvalg tilpasset omgivelsene, 

skal fremme gode gate- og uterom, og ta vare på og utvikle eksisterende vegetasjon og 

landskapsbilde. 

4.1.4 Universell utforming (PBL § 11-9 nr. 5).  

Ved oppføring av publikumsrettede bygninger, fellesarealer, trafikkanlegg med mer skal utformingen 

tilrettelegge for bruk av alle, det vil si at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn. Ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner skal det redegjøres for hvordan universell utforming sikres, både 

internt i planområdet og i forhold til tilstøtende eiendommer. 

Universell utforming av boligmassen er i tråd med statlige mål om full deltakelse og likestilling for alle 

innbyggere, og at «alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø». 

4.2 Kulturmiljøer 

Kirkebygden er definert som et regionalt verdifullt kulturmiljø i fylkesplanen. Middelalderkirken, den 

fredete prestegården, bygdetunet på Berg, Herredshuset, hovedbygningen på nordre Fledsberg, et 

åpent avgrenset kulturlandskap, samt en rekke gravfelt fra jernalderen utgjør kjernen av dette miljøet. 

Tett inntil ligger noen av bygdas boligområder og offentlige institusjoner. At dette miljøet, som utgjør 

kommunesenteret, bevares og utvikles på en riktig måte er vesentlig for innbyggernes identitet. 

Området avmerkes således med hensynssone kulturmiljø. Det vil være naturlig at utviklingen av dette 

området sees i sammenheng med sentrumsutviklingen i den delen av Kirkebygden som omhandler 

Folkestadtorget og Folkestadtunet – og området rundt Kirkebygden barnehage og skole. 

I arealplanen ivaretas kulturminner ved generelle bestemmelser. I tillegg er det angitt hensynssoner 

med særlig hensyn til kulturmiljø (H570). I tillegg til nevnte Kirkebygden er det satt retningslinjer for 

videre utvikling av kulturmiljø Keiserdalen, Fjellet/Ramnsjøtjern og miljøgata i Svinndal. 

4.3 Friluftsliv 

Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel. Økt 

livskvalitet og bedret helse gjennom friluftsliv, uavhengig av fysisk form og erfaring med ferdsel i 

naturen. Befolkningen bør ha tilgang til ulike typer områder, både for nærfriluftsliv og lengre turer, og 

de bør ha områder egnet for ulike aktiviteter. Stedsutviklingen skal legge til rette for å beholde tilgang 

til rekreasjonsområder uten behov for bruk av bil. Turveier, sykkelveier og grønnstruktur mellom 

byggeområder og friluftslivsområder er viktig for å sikre tilgjengelighet. I arealdelens bestemmelser er 

tema grønnstruktur dermed også forsterket sammenlignet med kommuneplanen 2011-2022.  

Fra steds- og mulighetsanalysen for Kirkebygden (Rambøll, 2014) heter det at Våk og Kirkebygden 

har store omkringliggende skogsområder med turmuligheter. Videre at Vansjø gir gode muligheter 

for vannbaserte aktiviteter som bade-, fiske- og båtliv, og synes å ha potensial for ytterligere satsning 

og tilrettelegging. Dette overensstemmer med noen av vurderingene som er gjort i Forvaltningsplan 
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for statlig sikrede områder 2013-2018. Våler kommune, sammen med en rekke interessenter bør se 

nærmere på hva som ligger i mulighetene her. 

Kommunen har fem tilrettelagte friluftslivsområder, hvorav fire er statlig sikrede. Det ble utarbeidet 

en forvaltningsplan over disse områdene i 2013. Planen beskriver tilstand, behov for tiltak og 

prioritering av tiltak fram til 2018 (jf. planstrategi for Våler kommune 2016-2019). I 2019 er flere av 

disse tiltakene utført. 

I Våler kommune finner man følgende statlig sikrede friluftsområder: 

o Engsand: Tilrettelagt badeplass med langgrunn sandstrand og lave svaberg og solsletter. 

Separat parkering med toalettbu og gangbru over en bekk.  

o Gudøya: En øy (ca. 445 da) i Vansjø. For det meste dekket med løv- og barskog. Noen av de 

gamle jordene er opprettholdt ved beiting. Øya har tre sandstrender hvorav den største 

ligger på østsiden og har navnet Paradisbukta. Det er merket tursti rundt hele øya, og det er 

tilrettelagt for fritidsbruk med krakker, renovasjon og toaletter flere steder. Det er bygget et 

utsiktstårn som gir god utsikt over Storefjorden. 

o Mosseros/Haratangen: Tange med furuskog og mindre gressletter. Området har meget 

sentral og fin beliggenhet i Vansjø. Likevel er det lite brukt og det antas at potensialet for 

friluftsliv kan utnyttes bedre ved enkel tilrettelegging.  

o Rødsund bro: Badeplass i tilknytning til en rasteplass ved RV120. En liten strand med 

gresslette i bakkant. Muligheter for båtutsetting, og å fiske fra et gammelt brokar. Gode 

parkeringsforhold nær rasteplass som driftes av Statens vegvesen.  

Gjennom planarbeidet er det konkludert med at det ikke er behov for statlig sikring av nye områder.  

4.3.1 Vansjø som rekreasjonsområde 

I kommuneplanens samfunnsdel er det et delmål at kommunen skal sikre og ta vare på rekreasjons-

områder og biologisk viktige områder. I forlengelse av dette skal Vansjø sikres som drikkevanns- og 

rekreasjonskilde. Vi viser videre til fylkesplanens regionale strategi: 

«Regionen vil jobbe sammen for å sikre Vansjø som drikkevannskilde samtidig som det legges til rette 

for at området kan utvikles som rekreasjonsområde. Vansjø kan være en mulig ressurs i forhold til 

næringsutvikling, og særlig med tanke på turisme. En slik utvikling må være bærekraftig.» 

Slik kommentert over i de innledende avsnitt i punkt 4.3, så har også Rambøll allerede i 2014 satt 

fokus på at Våler har en «ressurs» i Vansjø som bør utforskes og anvendes enda bedre. Dette vil 

Våler kommune sette på egen oppfølging, og håper at det er mange som ønsker å bidra i en 

framtidsrettet prosess. Fylkesplanens innretning er et godt overordnet utgangspunkt. 

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge. Den gir rett til fri ferdsel til fots og på ski i 

utmark. De viktigste reglene om allemannsretten følger av friluftsloven. Rettigheten er et gratis 

fellesgode som er en del av den norske kulturarven. Friluftslivet og tilgangen til blant annet Vansjø er 

for mange ansett som en viktig stedskvalitet i Våler. En økt bruk av Vansjø for turskøyte-entusiaster 

på sikker vinter-is har blomstret opp de siste årene. 
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I Rambølls steds- og mulighetsanalyse for Våk (2014) heter det at en overordnet plan bør vurdere en 

sammenhengende turveiforbindelse i området mellom fylkesvei 115, 120 og 121. Et turveinett 

tilgjengelig for beboere i Våk og Kirkebygden som benytter eksisterende stier og turveier og knytter 

sammen opplevelser i natur, kulturminner og kulturlandskap.  

DNT Vansjø etablerte i 2018 en ny kajakk-/kanoutsettingsplass ved Nordbybråten/FV115. Dette er 

eksempel på tiltak som skaper nye tilbud og beriker innbyggernes muligheter for aktivt friluftsliv – på 

vannet. Det kommer kajakkpadlere fra andre kommuner og starter sine turer i Vålers vassdrag her. 

Tilgjengelighet til Vansjø generelt, og kommunens videre muligheter for Midtre Ros må jobbes videre 

med. Det er interessant om det i høringsperioden til denne arealplanen kan komme inn nye tanker 

om dette temaet.  

Mange foretrekker å oppholde seg i naturområder som er tilrettelagt, som eksempelvis parker og 

andre grøntområder internt i boligfelter og andre offentlige rom. Slike områder er ofte lettere 

tilgjengelige, opparbeidet og med tilrettelagte turveier. Dersom kommunen i fremtiden skal fokusere 

mer på fortetting av eksisterende boligområder er det naturlig å planlegge for oppføring og tilgang til 

nevnte grøntområder.  

Ser vi til variasjonen som tilbys sommerturister i andre kommuner – for eksempel i Trysil, så er det 

forskjellige tilbud som inkluderer både meget tilrettelagt med asfalt og universell utforming, og det er 

stier for gående og sykkel ute i marka, bokstavelig talt i terrenget slik det «alltid» har vært. Poenget 

er ulike tilbud, som gir muligheter for alle, men at det gjøres tilgjengelig og kjent både fysisk og 

gjennom målrettet kommunikasjon og (digital) informasjon. Det gir gode opplevelser og verdiskaping. 

Det gjør kommunen mer attraktiv. 

4.3.2 Kartlegging av friluftsområder 

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, 

utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Temakartet har ingen juridiske føringer, men er et viktig 

kunnskapsgrunnlag. Det er derfor et verktøy for kommunen og andre til å vurdere 

friluftslivsinteresser opp mot ulike andre interesser i arealplanlegging, saksbehandling og i andre 

sammenhenger. Kartleggingen vil resultere i et eller flere kart med inntegnede friluftslivsområder 

med tilhørende områdetype. Dette danner bakgrunnen for verdsettingen av områdene. 

På bakgrunn av denne kartleggingen legges det inn hensynssone Friluftsområde H570 på A-områder. 

A-områder er områder som anses som et svært viktig friluftslivsområde. Kommunen knytter 

planbestemmelser til hensynssoner som opprettes for å ta vare på friluftsliv, slik at disse blir et 

sterkere virkemiddel. 

4.3.3 Fritidsbebyggelse 

Fritidsboliger har en egenverdi i form av rekreasjon og andre muligheter for friluftsliv enn 

helårsboliger i tettbygde strøk. Utbredt fritidsbebyggelse kan samtidig utgjøre en privatiserende 

faktor og hindre allmenhetens tilgang til strandsonen og andre områder. I Våler er de fleste 

områdene fritidsbebyggelse etablert og nær ferdig utbygd. Tveitåsen er derimot et område hvor det 

gjenstår mange ubebygde tomter og hvor det er en langsom utbyggingstakt. Det er generelt lite press 
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på utbygging av fritidsboliger i kommunen. Ingen av arealinnspillene til planen omhandler 

fritidsboliger. Kommunen gjør således ingen nærmere vurdering av fritidsboligområdene i et 

stedsutviklingsperspektiv i denne rulleringen.  

Det er imidlertid et økende ønske om å ta i bruk fritidsbygg til helårsboliger. Dette kan ha positive 

ringvirkninger og styrke lokal utvikling, men vil også gi utfordringer i form av økte krav om teknisk 

(og sosial) infrastruktur. Kommunen har over en lengre periode hatt en restriktiv praksis hva gjelder 

å tillate bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig. Det er kommunens intensjon at slik praksis også 

vedvarer i kommende planperiode.  

4.3.4 Barnetråkk 

En metode for å kartlegge barn og unges bruk av nærmiljøet. Bearbeidet informasjon kan inngå i 

kommunens planer. 

4.3.5 Karttekniske endringer 

Juridisk linje «Forbudsgrense sjø» legges over planformålet. Dette er ment å tydeliggjøre 100-

metersbeltet som i størst mulig grad skal skjermes mot inngrep som kan forandre dets karakter. 

Inngrep og bygningsmessige tiltak skal i minst mulig grad være synlige fra vassdragene. Se mer om 

100-metersbeltet under bestemmelser og retningslinjer. 

 

Innenfor området angitt som hensynssone H530 – Friluftsliv, jf. § 11-9 nr. 6, bør det, med sikte på å 

sikre viktige friluftslivskvaliteter, ikke tillates tiltak som hindrer tilgang og bruk av området til 

friluftsliv.”  

4.4 Stier og veier for gang og sykkel 

I Rambølls steds- og mulighetsanalyse for henholdsvis Våk og Kirkebygden (2014) heter det at en 

overordnet plan bør vurdere en sammenhengende turveiforbindelse i området mellom fylkesvei 115, 

120 og 121. Et turveinett tilgjengelig for beboere i Våk og Kirkebygden som benytter eksisterende 

stier og turveier og knytter sammen opplevelser i natur, kulturminner og kulturlandskap.  

Deler av denne strekningen/området vil også være der Unionsleden er tenkt lagt.  

Det kan være spennende å tenke seg en satsing på sykkelstier som et attraktivt aktivitet- og 

opplevelsestilbud i Våler. I Trysil kommune har stisykling blitt en suksess. Det startet i det små med 

utgangspunkt i skisenter og skiheiser, fjell og li. Satsingen ble umiddelbart en enorm suksess, og det 

skaper liv, inntekter og glede for barn og familier, ungdom og voksne i alle aldre. Er Middagsåsen, og 

åsrygger, skog og kulturlandskapet mellom Våk-området og Kirkebygden et framtidig «folkehelse- og 

aktivitetsområde» for Våler? På dette temaet er det rom for å tenke i mange retninger, både geografisk 

og i forhold til variasjon, omfang og tilbud. Ved å starte kontrollert, med utgangspunkt i eksisterende 

stier, så kan ideen vokse fram i takt med områdesentre og næringsliv. 

Det er mange turveier o.l. rundt omkring i Våler. Et sykkelkart med rundløyper og utfluktsmål som 

tilgjengeliggjøres på kommunens og andre gode nettsider ville være et lite, men betydelig tiltak for å 

oppnå nye spennende muligheter i ville, vakre Våler for flere. Folkehelse kommer med som gevinst. 

https://www.trysil.com/no/Gjore/Sommer/sykkel/
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4.5 Våre innsjøer og vassdrag 

Vansjø er drikkevannskilde for 70.000 personer, og har i tillegg unike rekreasjons- og 

friluftsinteresser knyttet til seg, som bading, båtliv, fiske og friluftsliv. Sæbyvannet er også et viktig 

landskapselement, og en viktig kilde til rekreasjon i nærområdet. 

Våler kommune har tilnærmet hele sitt areal innenfor vannområde Morsa. Vannområde Morsa 

tilhører vannregion Glomma, der Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet. Vannområde 

Morsa består av Vansjø-Hobølvassdraget med kystområdene fra Drøbak i Frogn kommune i nord til 

Saltnes i Råde kommune i sør. I Morsa er det jobbet aktivt med kunnskapsbasert forvaltning for å 

bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget helt siden 1999, da Morsa-prosjektet ble etablert. 

Hovedutfordringer i vannområde Morsa er for høye tilførsler fra næringsstoffer fra landbruksarealer 

og avløp. Over 90 % av vannområdet ligger under marin grense, noe som fører til mye naturlig 

erosjon av leire og annen næringsrik jord. Det er dessuten store utfordringer knyttet til erosjon i 

flere av sideelvene og flom i Vansjø. For å nå målet om god økologisk status er det særlig viktig med 

høyt fokus på tiltak innen både landbruks- og avløpssektoren. 

Gjeldende hovedplan vannmiljø ble vedtatt i kommunestyret 14.desember 2017. Arbeidet med 

planen bestod av oppdatering av data ved gjennomføring av vassdragsundersøkelser og gjennomgang 

og oppdatering av Vannmiljøplanen vedtatt i 2001. Målsettingene er både langsiktige og kortsiktige. 

De vil danne grunnlag for handlingsplaner for de forskjellige fagområdene til kommunen. De vil også 

være styrende for bestemmelser i kommuneplan og arealplanleggingen. 

Utbygging er ofte lagt til ubebygde områder som tilknyttes eksisterende infrastruktur. Videre 

utbygging må passe på at det bygges opp et bomiljø og et grønt miljø som ikke gir unødvendig økt 

belastning på eksisterende infrastruktur. Det bør planlegges for gode vannveier, og videreutvikling av 

eksisterende vannveier, slik at arealet kan ta imot og håndtere den økte nedbørsmengden og 

vannavrenning fra utbyggingsområder. 

Kommunens innsjøer og vassdrag er ikke tema for rullering iht. foreliggende planprogram. 

Vassdragene generelt og Vansjø spesielt er imidlertid en viktig del av kommunens identitet. Videre 

utvikling av kommunen bør hensynta allmennhetens tilgang til Vansjø, og ha som målsetning å 

redusere effekten av negative påvirkninger slik at leveområder og vannmiljø i elver og innsjøer blir 

best mulig bevart. Dette reflekteres i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer for 

vassdragsområdene i kommunen. 

4.6 Naturmangfold 

Naturmangfold er i § 3 bokstav i definert som; biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk 

mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturen skal forvaltes slik 

at planter og dyr som finnes naturlig i Våler, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på 

den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi. 

Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 

grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel. § 4.20 §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven 
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skal legges til grunn som retningslinjer i kommunens arealplanlegging og tiltak. Kunnskapsgrunnlaget, 

føre-var-prinsippet, økosystemet, kostander, teknikker og driftsmetoder, representert ved og 

beskrevet i §§ 8 til 12, skal ivaretas. 

Fra fylkesplanen: Østfolds naturområder må sikres mot oppdeling, utbygging og inngrep i randsonene. 

Kartleggingen av biologisk verdifulle områder (nøkkelbiotoper), skal benyttes aktivt ved eventuelle 

inngrep eller tiltak. Her vil Våler kommune være varsom, og samtidig se muligheter ut ifra vekting av 

ulike tiltak og formål. 

Naturmangfold omfattes ikke av gjeldende rullering av kommuneplanen. Kommunen er like fullt 

opptatt av temaet i den kommende planperioden, og vil vurdere behovet for utarbeidelse av 

landskapsanalyse og/eller en kommunedelplan/-strategi for naturmangfold. 

5 Landbruk 

En stor del av kommunen er landbruksarealer. Ifølge tall fra NIBIO (2018) er 33.900 dekar (da) 

dyrket mark og 1.132 da innmarksbeite. Av dette er 26.691 da benyttet til kornproduksjon, 5.745 da 

til grovfor og 8 da til frukt og bær. For å opprettholde landbruksproduksjonen skal produktive 

arealer ha et sterkt vern. 

Regjeringen har laget en nasjonal jordvernstrategi, som ble behandlet av Stortinget 08.12.15. Målet 

for årlig omdisponering ble skjerpet til 4000 dekar mot 2020. Østfold fylkesplan er nylig vedtatt, med 

delmål om at den årlige omdisponeringen av dyrket mark i Østfold skal reduseres til et absolutt 

minimum. Med unntak av nødvendig infrastruktur skal ikke utbygging skje på dyrka mark.  

Fremtidig utbygging av eksempelvis gang- og sykkelvei og VA-anlegg vil i noen tilfeller kunne redusere 

andelen dyrket mark. Videre utbygging i kommunen går nødvendigvis parallelt med oppgraderinger av 

infrastruktur som vann og avløpsanlegg (VA). Slike oppgraderinger medfører ofte inngrep i dyrka jord 

og kan svekke arealene i form av skader på drenering, arrondering osv. Utbyggingen i seg selv gir et 

økende areal med harde flater som medfører økt og mer konsentrert avrenning til jordbruksarealer i 

nærheten, og skader i form av flom og erosjon.  

Ved anledning vil kommunen vurdere å ta inn viktige og svært viktige jordbruksarealer som 

hensynssone landbruk. 

6 Infrastruktur 

Kommuneplan for Våler består av en samfunnsdel og en arealdel med kart, bestemmelser og 

retningslinjer. Samfunnsutviklingen består av sammenvevde forhold, involverte/berørte og spennende 

perspektiver for nye løsninger. Bærekraftige løsninger bygges ut ifra forutsetninger og muligheter. For 

å nå lengst mulig med gitte (samlede) ressurser, så må det ligge en gevinst (verdiskaping) hos de som 

deltar i utviklingen for å skape motivasjon, vilje og evne. 

Hvordan kan infrastruktur bygges i årene som kommer? Hvilke grep kan og bør Våler kommune stille 

krav om, forvente, utforske og eventuelt prøve ut. Det er nyttig å lære av andre kommuner sine grep 
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og erfaringer. I Bærum kommune har de mange gode delprosesser og verktøy som utfyller hverandre i 

utviklingen av sin kommune. De har oppnådd mye i samarbeid med eksterne interessenter (utbyggere 

og andre). De har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtaler som innebærer helt nye økonomiske 

muligheter for å utvikle infrastruktur. Avtalens fastsetter grunneierbidrag til sosial infrastruktur 

(skoler, barnehager, omsorgsbygg, kultur og idrettsbygg mm.) og partenes ansvar til tekniske 

anlegg/infrastruktur (vann, avløp mm).  

Våler vil fortsette dialogen med Bærum og andre kommuner som viser vei, og som er offensive og 

kreative i måter de skaper samfunnsutvikling og gode planer. 

Det bør legges mer vekt på en langsiktig, helhetlig og forutsigbar bidragsmodell mellom utbyggere, 

andre parter og Våler kommune. Hvilke bidrag er det rimelig å planlegge for og legge inn i utbyggings-

avtaler for å kunne igangsette bygging av et nytt boligområde eller næringsprosjekt? 

6.1 Sosial infrastruktur 

Skoler, barnehager, omsorgsbygg, kultur og idrettsbygg mm. hører inn under sosial infrastruktur. 

Våler vokser raskt, Våler må ha robuste planer for utvikling av sosial infrastruktur. Og – vi må ha 

evne til å investere og bygge ut planmessig, «rett prosjekt til rett tid». 

For å komme dit, må Våler kommune jobbe videre med analyser og vi må samarbeide med flere 

aktører for å avklare mer presis hvor vi står og hva vi har foran oss. Administrasjonen må kunne 

legge fram solid beslutningsunderlag til de folkevalgte, slik at veivalg tydelig henger sammen med mål 

og midler tilgjengelig. 

Finansiering av infrastruktur kan og bør kunne skje fra flere bidragsytere enn per i dag. Dette vil 

kommunen utforske nærmere. Resultater fra dette kan gi nye muligheter for at flere prosjekter kan 

bli igangsatt raskere, og/eller på et gunstigere tidspunkt enn det vi har forutsetninger for å styre ut 

ifra i dag. 

Mange av de som bor i Våler og mange av de som flytter hit har barn. De er opptatt av at barnehage-

tilbudet og skoletiden skal bli bra. Det er mange behov, muligheter og prioriteringer som må knyttes 

til store investeringer i årene som kommer. Takten som kommunen har evne til å utvikle/styrke 

tilbudet på skolene våre er en av de mest dimensjonerende faktorene for hvor raskt vi kan bygge nye 

boligområder i Våler.  

Samarbeid privat-offentlig og sterkere prosesser for å avklare økonomisk handlingsrom og 

finansiering vil ha prioritet for kommunen framover. 

6.2 Teknisk infrastruktur 

Våler kommune er avhengig av effektivt samarbeid med Våler vannverk, både operativt og strategisk. 

Det er mange store utbyggingsbehov i planperioden. Det handler om langsiktighet, forutsigbarhet og 

fleksibilitet (i gjennomføring), og at Våler vannverk som partner har en avgjørende rolle/funksjon for 

hvordan vi lykkes i å utvikle Våler-samfunnet på en god måte. I dag er dette en tosidig, likestilt 

relasjon der begge parter er gjensidig avhengig av hverandre oss imellom, og overfor 

innbyggerne/brukerne av våre tjenester – og planer. Av alle partnere, utenom innbyggere/næringsliv, 
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så er Våler vannverk en av de aller viktigste partnerne Våler kommune har i arealplansammenheng. 

Kompetanse og kapasitet, og den operative evnen til å utvikle planer som harmonerer med behov og 

virkelighet er kritisk viktig. Våler kommune bør vurdere nærmere hvordan dette kan bli ivaretatt 

strategisk, økonomisk og operativt til beste for innbyggerne. 

Det er behov for å oppdatere og lage nye planer for utvikling av teknisk infrastruktur. Samordning og 

koordinerte prosjekter er samfunnsøkonomisk viktig. Det er behov for å igangsette flere analyser og 

planprosesser på ulike deler av dette puslespillet. Jf. blant annet omtale av LDIP over. 

Vann og avløp til utbyggingsområder kan fort bli en flaskehals i videre utvikling i henhold til denne 

planen. Bestemmelser og retningslinjer til arealplanen er det viktigste «operative» verktøyet for å 

sikre en overordnet prioritering og kontrollert utførelse av kommende prosjekter.  

De aktuelle bestemmelser og retningslinjer som er fremmet i denne planen tar utgangspunkt i 

informasjon og kjente faktorer (konsekvenser/muligheter mm) i skrivende stund. Det er mange 

interessante forslag og muligheter som er foreslått som innspill. Men flere av disse henger sammen 

med den reelle evne til å styre og gjennomføre utbygging av infrastruktur (både sosial, eks: skoler og 

teknisk, eks: vann/avløp). Økonomi er en avgjørende faktor. Nye bidrag og tenkesett for hvordan 

skape delfinansiering kan gjøre at forutsetninger for å starte/videreføre utbyggingsprosjekter kan 

realiseres. 

7 Næring 

7.1 Næringsområder 

Fra samfunnsdelen: Næringsområdet på Klypen er angitt som regionalt næringsområde for plasskrevende 

næringer, mens næringsområdet på Folkestad er regulert for mindre industribedrifter. Pr 2019 har begge 

områder mye ledig areal. Regionrådet ble i 2017 enige om regionale strategier for Mosseregionen som en del 

av den nye fylkesplanen. Herunder at kommunene skal samarbeide om en strategisk næringsplan med 

funksjonsfordeling i tråd med ABC-prinsippet.  

Hvordan utviklingen av næringsområder i kommunen vil foregå er trolig avhengig av fremtidig 

utbygging i Moss og tilgrensende områder. Når disse fylles opp vil presset forskyves til blant annet 

Våler Næringspark og eventuelt andre områder i kommunen. Behovet for fokus på kommunens 

næringsområder i et arealplanperspektiv vurderes således som mer fremtredende i neste rullering av 

kommuneplanen.  

Kommunens næringsvirksomhet må planlegges i forhold til ABC-prinsippet om rett virksomhet på 

rett sted. En slik modell minimerer trafikkbelastning, samtidig som arealkrevende næring med 

industri- og transporttunge virksomheter opprettholder sin tilgjengelighet. 

Fylkesplanen åpner for vurdering av stort datasentre innenfor området 1-Nd Klypen/Nike. Endelige 

avklaringer gjøres gjennom de formelle planprosessene i Våler kommune. Området avmerkes i 

fylkesplankartet som mulig framtidig lokalisering av stort datasenter. 
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I forbindelse med fremtidig utarbeidelse av sentrumsplan vil kommunen også vurdere områdets 

sammenheng med Vadbakken næringsområde. 

Næring er ikke en del av temaene som inngår i rulleringen av denne planen. 

7.2 Handel 

Våler kommunesenter ligger spredt med skole, butikker, bibliotek, kirke og næring på ulike 

delområder. Økt handelsvirksomhet er trolig avhengig av at de ulike aktivitetene samles i større grad 

enn de er i dag. En videre utvikling av handel i Kirkebygden er utfordrende med det befolknings-

grunnlaget som er i dag, samtidig som avstanden til Mosseporten er kort. Våk har ingen 

sentrumsbebyggelse og ligger forholdsvis nær Mosseporten. Det er isolert sett et svakt grunnlag for 

utvikling utover den nåværende dagligvareforretningen, og noen andre mindre servicetilbud. 

Nærheten til Mosseporten og Moss by forøvrig er en utfordring for handels- og servicetilbudet i 

Våler. Det brede tilbudet som ligger en kort kjøretur fra Våk og Kirkebygden svekker grunnlaget for 

etablering av ny handel i kommunen. Mosseregionen Handelsanalyse (2015) viser at utpendlingen er 

stor i Våler, hvor nettopendlingen tilsvarer nesten halvparten av alle arbeidstakere i kommunen. Det 

er naturlig å anta at en stor andel av disse handler i nærheten av sitt arbeidssted.  

Disse trendene må Våler ha ambisjoner om å snu! 

Lokaliseringen av dagens handel i Kirkebygden henger sammen med nærhet til det største 

boligområdet på Folkestad. Utviklingen av sentrum (Folkestad torg) bør foregå på en slik måte at det 

åpner for komplementære tilbud i Kirkebygden og kommunen forøvrig. Således blir handel også et 

vesentlig hensyn å ta i utarbeidelsen av sentrumsplan, og i et tosidig og styrkende forhold mellom 

Våk-området og Kirkebygden. En bærekraftig handelsnæring er avhengig av mennesker som 

oppholder seg i området. Det blir kommunens oppgave å legge til rette for møteplasser og attraktive 

uteområder som kan utgjøre grunnlaget for at handelstilbudet kan bevares over tid.   

Et større handelstilbud i Kirkebygden vil ikke være ensbetydende med manglende utvikling av Våk og 

Svinndal som sådan. Steds- og mulighetsanalysen anbefaler en opprettholdt satsing på små 

nærbutikker og ikke en utvikling som utkonkurrerer disse. En etablering av sentrumsfunksjoner i 

Kirkebygden bør utvikles med tanke på Våler i sin helhet, men også for fortsatt liv i de øvrige delene 

av kommunen. 

Det foregår mange spennende satsinger innen lokale råvarer, kortreist mat, gårdshandel og kafetilbud 

osv. Både relatert til handel, næring, landbruk og kultur er det viktig at Våler fortsetter å samarbeide 

og utvikle vårt bidrag på disse områdene. 

Det er gjort ulike studier av forutsetninger, vekstgrunnlag og hvordan varehandel tilbys i store eller 

mindre tettsteder. Dette bør sees nærmere på når vi skal utvikle en sentrumsplan, slik at realistiske 

målbilder kan etableres.  

Under vises en tabell som viser varegrupper og hvordan forbrukere er innrettet generelt ift. nærhet, 

motivasjon for transport til butikken. 
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Kilde: Østlandsforskning – www.ostforsk.no   

Sett i lys av at det må være et visst volum forbrukere for at ulike handelsbedrifter kan ha mulighet for 

å lykkes, så er befolkningsvekst en plussfaktor som bør vurderes også i lys av denne siden av 

verdiskaping i kommunen. Vil etter hvert(?) Våk-området og Kirkebygden til sammen kunne bli så mange 

innbyggere at vi kan snu en del av de som reiser til Moss for å handle? Og at de handler i Kirkebygden 

sentrum i stedet? 

8 Klima 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gitt innspill om å gjøre klimautslippsberegninger ved alternative 

utbygginger. Dette er ressurskrevende og vurderes som lite hensiktsmessig opp imot kommunens 

beslutningsunderlag for å styre boligutbygging i årene framover, og sett opp mot denne planens 

forslag om hvilke innspill som tas til følge, samt hvordan kommunen vil følge opp disse. Det vurderes 

heller at kommunen vil nå lengre med ressursene ved å jobbe målrettet for å skape bedre boliger og 

byggeprosjekter som følge av incentiver, godt samarbeid med utbyggere, forsknings- og 

innovasjonsmiljøer og andre. Den teknologiske utviklingen er så omfattende og endringer skjer så 

raskt at en beregning nå kan ha store avvik og være relativt sett utdatert om kort tid. Nye måter å 

bygge på kan «ta igjen» diskusjonen om et tiltak/boligprosjekt har «høye eller lave» utslipp. 

Gjennom bestemmelser, mål og incentiver vil kommunen sette fokus på klimagassutslipp fra bygg og 

byggeprosesser. 

Kommunens fokus og innsats på område klima (og miljø) er viktig, og vi omtaler mål og virkemidler 

flere steder i denne planen. Se blant annet under punkt 1.5, «Å møte framtiden i Våler». 

En av målsetningene i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

er at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Våler er en 

spredtbygd bilkommune med forholdsvis store avstander mellom de ulike funksjoner. En forventet 

høy befolkningsvekst og fortsatt utbygging vil gi utfordringer knyttet til biltransport. Dette må og kan 

vi løse med smarte og effektive tiltak. I Våler er det et uforløst potensial i bruken av kollektivtrafikk 

http://www.ostforsk.no/
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og sykkel. I tillegg til at den planlagte gang- og sykkelveien fra Kirkebygden til Moss blir realisert kan 

bruken av denne og kollektivtrafikken styrkes ved å samle ulike funksjoner i nærhet til hverandre. Slik 

vil flere hverdagslige gjøremål kunne utføres uten bruk av bil. Den fysiske plassering av ulike tjenester 

og servicefunksjoner vil påvirke tettstedet på kort sikt samtidig som det legger premissene for en 

fremtidig utvikling. Også i et klimaperspektiv vil Våler kunne nyte godt av et mer definert sentrum 

hvor det kan legges til rette for etablering av boliger, arbeidsplasser, handel og servicefunksjoner. Se 

også punkt om handel (over) vedr. studier på varehandel mv. 

Transportavstand kan forstås som avstand til arbeidssted, fritidstilbud, offentlig og privat service, men 

også som avstand til nærmeste kollektivknutepunkt. Dette innebærer at vi i forbindelse med 

kommunens vekst må samordne boligområder og (videreutvikle) knutepunkter og effektive løsninger 

for kollektivtilbud. 

Mange boliger i kommunen har forholdsvis stor avstand til etablert kollektivsystem. Av den grunn vil 

hyppigere bussavganger alene ikke være nok. Her må flere tanker og muligheter utforskes i 

samarbeid med private service- og tjeneste-ytere. «Bestille bussen på døra», er et tilbud som er 

tilgjengelig på Sauda. Kan vi få til et slikt tilbud i Våler? 

To type tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra veitrafikken framover; 1) redusert 

transportmengde og 2) overgang til transportformer med lavere utslipp, som el-biler, kollektivtrafikk, 

sykkel og gange. Begge tiltakene ligger i tenkesettet og (de langsiktige) ambisjonene i denne planen. 

Kommunen ønsker å undersøke muligheten for en ringforbindelse mellom de tre tettstedene Våk, 

Kirkebygden og Svinndal.  

Våler kommune vil fornye ladestasjoner og legge til rette for at offentlige funksjoner er tilgjengelige 

med elektriske kjøretøy. 

Våler kommune må også vurdere i hvilken grad og gjennom hvilke tiltak vi kan/bør gjøre 

klimatilpasninger generelt, og i forhold til overvann og ekstremvær-utfordringer spesielt. Med 

oppdatert arealkart og ved bruk av andre temakart har vi en god referanse for å vurdere dette opp 

mot geografi og topografi mm. 

Andre spesifikke mål og tiltak for å bidra til bærekraftig og grønt miljø må ha fokus i 

reguleringsprosesser, byggeprosjekter og andre oppgaver. De små tiltakene i hverdagen, eks hvordan 

vi forholder oss til plastsøppel er viktig. Kommunen vil ha fokus på dette med utgangspunkt i 

kommuneplan og nasjonale føringer. 

9 Transport 

9.1 Vegsystemet 

Planlegging og lokalisering av boliger, arbeidsplasser, næringsvirksomhet og offentlige tjenester i 

forhold til hverandre påvirker hvordan man reiser. Trafikkbildet i Våler preges i dag av fylkesveiene 

120 og 115 og et stort antall pendlere mot Moss. Ifølge Utredning av kollektivtilbudet i Østfold (Urbanet 

Analyse 101/2018) har Våler en av de laveste andelene internreiser av kommunene i Østfold (41 

https://framtida.no/2019/02/19/her-kan-du-bestille-bussen-pa-dora-ser-folk-me-aldri-har-sett-pa-vanleg-buss
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prosent) Reiser ut av Våler er rettet mot Moss (28 prosent), og få reiser går i retning Indre Østfold 

og Nedre Glommaregionen. 

9.1.1 Sykkel og gange 

Arbeidet med utbygging av gang- og sykkelfelt fra Moss og Våler næringspark til avkjøringen til 

Middagsåsen skisenter er igangsatt. Trafikksikkerheten langs FV120 er et stort spørsmål, og det 

utfordrer gående og syklende daglig at kommunen ikke har et sikrere tilbud for ferdsel enn langs 

veiskulderen. Våler kommune tar med andre ord også et viktig steg for økt trafikksikkerhet ved å 

gjennomføre et slikt prosjekt. Arbeidet vil fortsette med å få på plass løsninger slik at man også vil få 

fullført den siste strekningen fra avkjøringen til Middagsåsen fram til Folkestad. Målet er en komplett 

gang- og sykkelvei fra Augerød til Folkestad. Dette prosjektet er også et viktig bidrag til å levere på 

Våler kommunes strategiske folkehelseplan 2014-26. Her er gang- og sykkelveier pekt som viktige 

tiltak for god folkehelse.  

Det er fremdeles store deler av kommunens vegnett som mangler gang- og sykkelfelt, og utvikling av 

dette blir et viktig fokusområde for kommunen i årene fremover. Sikker skolevei er satsingsområde 

både nasjonalt, regionalt og lokalt. Til grunn ligger regjeringens nullvisjon – en langsiktig visjon om null 

drepte og livsvarig skadde i trafikken.  

9.1.2 Følgereiser - skole og barnehage 

Mange i Våler kan følge sikker gang- og sykkelveg mellom hjem og skole, men det er også mange som 

trenger skoleskyss grunnet større avstander og lite tilrettelegging for gang og sykkel. Kommunale 

veger er ofte skoleveger og veger til fritidsaktiviteter, familie og venner. Kommunenes ansvar for 

trafikksikkerheten er derfor i stor grad knyttet til utformingen av et trygt lokalmiljø, til beskyttelse av 

myke trafikanter, fotgjengere og syklister, slik at befolkningen kan bevege seg trygt i sine nabolag. 

9.1.3 Parkering 

I all hovedsak har kommunen parkeringsplasser rundt alle kommunale bygg.  

Foreløpig finnes følgende plasser for EL-biler: 

- Herredshuset, 6 plasser 

- Våk skole, 6 plasser 

- Sykehjemmet, 6 plasser 

- Kirkebygden skole, 6 plasser 

- Svinndal skole, 4 plasser 

En fremtidig analyse av trafikkutviklingen i kommunen bør inkludere en vurdering av mulighetene for 

å legge til rette for innfartsparkeringsplasser i Svinndal og Våler, i tilknytning til rutene som går mot 

Moss. 

9.1.4 Miljøgater 

Miljøgate fra 1998. Rv. 115 gjennom tettstedet har stort sett tosidig bebyggelse. Miljøgaten strekker 

seg gjennom Svinndal sentrum og omfatter rumlefelt i veibanen, gang- og sykkelvei og fortau, samt 

belysning. Anlegget har en enkel utforming. Miljøgata, eller såkalt «miljøprioritert gjennomkjøring», 

overtok i en viss grad etter omkjøringsveiene i løpet av 1990- årene. Formålet med tiltakene var å 
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dempe hastigheten på biltrafikken og bedre forholdene for syklister og fotgjengere (Kulturminneplan 

for Østfold 2010). 

9.2 Trafikksikkerhet 

Kommunens rolle hva gjelder trafikksikkerhet utspiller seg på flere måter. Kommunen spiller en rolle 

som blant annet eier, som arbeidsgiver, ansvarlig for opplæring i skole og barnehage, til helsetjeneste 

og miljørettet helsevern.  

Trafikksikkerhetsplan (2006) viser til at viltulykker utgjør en stor andel av ulykker på veinettet i 

kommunen. Det har vært en økende tendens i antall de senere årene. Trolig er årsaken økende 

trafikkmengde. Viltbestandene har vært relativt stabile. Det er i første rekke fylkesveiene som er 

utsatt. 

9.2.1 Trafikksikkerhet i arealplanen 

Kommunens areal- og transportplanlegging har også konsekvenser for trafikksikkerhet. Fra TØI sin 

trafikksikkerhetshåndbok heter det at arealplaner gir muligheter til å påvirke både trafikkmengde, 

antallet kjørte kilometer, trafikkens fordeling på vegnettet, reisers fordeling mellom ulike 

transportmidler og risikonivået på den enkelte veg. Formål med arealplaner brukt som 

trafikksikkerhetstiltak er å påvirke følgende faktorer slik at trafikkmengden og ulykkesrisikoen blir 

minst mulige: 

- lokalisering av veger, boliger, arbeidsplasser, butikker og skoler, 

- utformingen av vegnettet (for eksempel gjennom valg av vegkategorier), 

- utformingen av den enkelte veg, 

Arealplaner kan ha en rekke andre formål, blant dem å fremme næringsutbygging eller boligbygging, 

verne dyrket jord, verne friluftsområder, effektivisere trafikkavviklingen, redusere luftforurensning, 

støy og CO2-utslipp, eller effektivisere utnyttelsen av bestemte ressurser. 

Tatt i betraktning de store interne avstandene i kommunen og trafikk inn og ut av kommunen så er 

det rimelig å anta at trafikken vil øke i takt med et økende antall innbyggere. Det er i Nasjonal 

transportplan (NTP) satset på at trafikkveksten skal tas av kollektiv, gående og syklende. Det vil 

derfor være nødvendig å jobbe målrettet for å redusere risikoen for ulykker med gående og 

syklende. Slik blir trafikksikkerhet også en faktor i en vurdering om hvor i kommunen 

befolkningsveksten skal ivaretas. Den forventede økningen av antall innbyggere bør skje i tilknytning 

til eksisterende områder hvor infrastruktur som gir gode rammer omkring trafikksikkerhet allerede 

er etablert og kan videreføres og videreutvikles. Dette er hensyntatt slik denne arealplanen er 

utformet. På denne måten kan det tilrettelegges for et bærekraftig utbyggingsmønster hvor arealbruk 

og transportbehov reduseres i tråd med nasjonale føringer.  

Slik omtalt andre steder i planen, så vil Vålers egenart som en landkommune innebære at vi fortsatt 

vil ha privatbilisme. Men det er store endringer i samfunnet på området, både teknologisk og 

formater på transport (eks TØI rapport omtalt over) som vil bidra til at Våler i prinsippet beveger 

seg mot nasjonale mål. 
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9.2.2 Veien videre 

Viktig for en bedre trafikksikkerhet blir å synliggjøre behovene for fysiske tiltak både på det 

kommunale veinettet, men også på fylkesveinettet hvor kommunens rolle blir å være pådriver 

overfor Statens vegvesen og fylkeskommunen. Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på 

riksveger og for fylkeskommunen på fylkesveger. Det innebærer at de har ansvar for å ta vare på, 

planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde vegene på en optimal måte for brukerne og samfunnet for 

øvrig. Statens vegvesen er også et fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. 

Gjennom sektoransvaret skal de bidra til oppfølging av statlig politikk på egne veger og der andre enn 

staten har myndighet. Statens vegvesen har sektoransvar for blant annet trafikksikkerhet, kollektiv, 

gange, sykkel, universell utforming, støy, luftforurensing og samordnet bolig-, areal – og 

transportplanlegging. 

I Regional transportplan for Østfold fra 2012 legges følgende prioriteringer legges grunn:  

- Trafikksikkerhet i forbindelse med skolevei/skoleskyss.  

- Utbedre ulykkesutsatte punkt og strekninger på veinettet  

- Øke innsatsen på trafikantrettet arbeid, tiltak og samarbeid med andre aktører.  

Disse prioriteringene blir grunnlaget for rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan. Fra 

Planstrategi for Våler 2016-2019 heter det at Trafikksikkerhetsplanen 2007 – 2011 sto for rullering i 

forrige planstrategi. Denne rulleringen er forsinket, men i lys av vedtatt arealdel skal dette arbeidet 

gjenopptas og ferdigstilles så snart som praktisk mulig. 

10 Samordnet areal- og transportplanlegging 

Hva er det vi er opptatt av når vi diskuterer behovet for samordnet areal- og transportplanlegging? 

Dimensjoner ved samordning av areal og transportutvikling skiller mellom tre nivåer av samhandling;  

| Integrering | Koordinering  | Samarbeid | 

Integrert utforming innebærer at problemstillinger håndteres på tvers av etablerte sektorer og nivåer 

og resulterer i felles målsettinger. Koordinering dreier seg om å sikre at nødvendig sektoroppgaver blir 

gjennomført, og uten overlapp. Samarbeid dreier seg mer om gjensidig informasjon for å få bedre 

effektivitet. Skillene mellom disse nivåene er glidende. 

Minst like interessant er ulike typer samordning. I diskusjoner om samordnet areal og transport-

planlegging er det først viktig å skille mellom substansiell samordning, som dreier seg om hvordan man 

utvikler de fysiske arealene og transportsystemene, og prosessuell samordning, som henviser til 

planleggingsprosesser for slik utvikling. 

Arealutvikling og utvikling av transportsystemene vil typisk (historisk) handle om å:  

1) Styre arealutviklingen mot fortetting og mot biluavhengig lokalisering av funksjoner 

(lokalisering, tetthet).   

2) Forbedre kollektivtilbudet (flatedekning, frekvens, pris, komfort).  
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3) Bedre tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikken (korte avstander, veier/stier for gang- og 

sykkel).  

4) Virkemidler mot personbiltrafikken, både fysiske og økonomiske (regulering, vei- og 

parkeringskapasitet, bompenger, parkeringsavgifter). 

Årsakene til disse grepene henger sammen med ulike nasjonale/sentrale mål og føringer, og de er til 

dels tuftet på kunnskap som har vært gyldig helt fram til «nå». Våler kommune anerkjenner de 

nasjonale mål og føringer. Samtidig bør det være rom for at gjennom innovasjon og nye teknologiske 

muligheter, så bør noen av disse «målene» kunne sees i et nytt og framtidsrettet perspektiv. Enkelte 

kommuner4 tar steget inn i framtiden først, og fremmer forslag om å løse «gamle» problemstillinger 

med nye innovative grep.  

Både innenfor transportsektoren og i byggebransjen så skjer den teknologiske utviklingen så hurtig at 

gårdagens løsninger – med tilhørende nivå på klimagassutslipp – ikke lenger er «gyldige». Ser man på 

Miljødirektoratets nye sider om klimagassutslipp i din kommune 5 så viser den for Våler kommune at 

hvis trend-kurven for nedadgående klimagassutslipp fra privatbiler fortsetter i 10 år til, slik de har 

gjort i 2016-2017, så vil målet om at Våler skal ha redusert klimagassutslipp med minimum 50% - 

totalt for alle sektorer(!) - være løst av teknologiske forbedringer for privatbiler, alene. Dette er 

lovende utvikling, og i Våler tar vi det som inspirasjon til å gi våre bidrag der de gir god effekt. 

Hva er overføringsverdien av dette for samordnet areal og transportplanlegging? Vel, det betyr at for 

Våler så skal vi selvsagt fortsatt ha innsats på å redusere klimagassutslipp. Men vektingen av 

restriktive tiltak mot privatbilisme bør kunne settes i sammenheng med at tiltak for reduserte 

klimagassutslipp fra privatbiler ikke er den «største» utfordringen lenger, slik den var for bare få år 

siden.  Kan innsatsen heller rettes mot jordbruk (som er den sektoren med høyest utslipp i Våler), og 

mot bedre kollektivtransport?  

Kan ressursene og fokus i større grad handle om å utvikle effektive transporttilbud, der den elektriske 

førerløse bussen transporterer små og store innenfor områdesenteret på Våk-området og i Kirkebygden 

sentrum, med en frekvens som virkelig gjør at den lille bussen blir brukt til og fra butikken, eller frisøren eller 

til/fra restauranten. Kan vi bygge ut veier som hovedårer gjennom boligområdene der kollektivtilbudet (den 

lille bussen) kan ferdes effektivt og sikkert. Kan den smarte transporten (m sjåfør) komme ‘on demand’ til 

grender og områdesentre og transportere til/fra sentrum, slik at sentrumsfunksjonene blir enda bedre brukt?  

Ser vi på byggebransjen, så viser nye tiltak og forskning at nye byggematerialer vil redusere 

klimagassutslipp betydelig. (For eksempel så står betongproduksjon for 8% av globale CO2 utslipp. Et 

nytt norsk grønt alternativ er utviklet for å erstatte betong).  

Når vi slutter med fossilbasert energi/oppvarming i hus, når vi får grønne byggeplasser osv. så er det 

tiltak som gir betydelig effekt. Våler kommune bør rette økt fokus på både krav og stimuli for nye 

gode tiltak når nye boliger skal bygges. Kanskje bør utnyttelsesgrad på eiendommer vurderes. Kan vi 

oppnå de underliggende mål som ligger i dagens tenkesett for samordnet areal og 

                                                
4 Nye Ålesund har søkt dispensasjon fra fire punkter i den nye kommuneloven. 
5 Miljødirektoratet; Klimagassutslipp i din kommune 

https://energiogklima.no/spirprisen/nytt-bygningsmateriale-kan-erstatte-betong/
https://kommunal-rapport.no/meninger/leder/2019/05/bor-innovasjon-gi-unntak-fra-loven
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mars-2019/se-klimagassutslippene-i-din-kommune/
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transportplanlegging med andre incentiver for grønne bygg/prosjekter? Dette bør være en del av 

kommunes fokus framover. 

Fortetting, smart transport/kollektivløsninger og flere forbindelsesveier for gang- og 

sykkel er viktige grep for samordnet areal og transportplanlegging i Våler. Om vi vekter 

og prioriterer de «riktige» grepene nå ut ifra framtidens muligheter, så oppnår vi mer for mindre.  

Vi kan dyrke Vålers egenart som en landlig kommune, og vi kan nå bærekraftmål på en innovativ og 

smart måte. Formatet for å nå lengre med våre felles samlede ressurser – både innad i kommunens 

organisasjon og med eksterne interessenter (innbyggere, næringsliv, utbyggere osv.) - handler altså om 

tre nivåer av samhandling; integrering, koordinering og samarbeid. 

Våler kommune ser også fram imot å samarbeide aktivt med fylkeskommune, fylkesmannen og 

vegvesenet på disse oppgavene. Kan vi klare å jobbe mer integrert? 

11 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

I vedlegg C er revidert overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Våler kommune. Den 

bygger blant annet på fylkes-ROS, og den er en referanse for vurdering av forslag til nye 

boligområder i denne arealplanen.  

Den reviderte analysen er bygget ut ifra en rekke fareidentifikasjoner og scenarier som er aktuelle for 

Våler kommune. ROS-analysen er grunnlaget for kommunens innsats for å eliminere og/eller sikre 

effektiv beredskap mot ROS i kommunen. 

12 Administrative forhold 

12.1 Overordnede føringer 

 

Nasjonale føringer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  
De nasjonale forventningene fra 2015 trekker spesielt fram tre hovedtema: Behovet for  
effektive og gode planprosesser – tidlige avklaringer av mulige konflikter og en god  
medvirkning; behovet for en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, og behovet for  
attraktive og klimavennlige by- tettstedsområder.   
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-
planlegging/id2416682/  
  
Plan- og bygningsloven - § 1-1.Lovens formål  
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.  
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 
grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682/
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Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det 
enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.  
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 
myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 
beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av 
omgivelsene.» https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71   
 

Lov om forvaltning av naturens mangfold  - «§ 1.Formål  
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk 
kultur.»   -  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100  
 

Forskrift_om_konsekvensutredninger  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854   

T 2/08 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146   

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-
transportplanlegging/id2001539/  
 

Nasjonal transportplan 2018-2029  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/  

 

Regionale føringer 

Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050, vedtatt 22.08.2018 
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/iaa0a4cbf-52d0-4c81-8095-1665c7986021/endeligplandokument-pdf-
format.pdf  

Kulturminneplan for Østfold 2010-2022  
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/i5f177e0c-d71b-4693-a9de-
aa4b35fb4640/kulturminneplan.pdf 

Lov om forvaltning av naturens mangfold  - «§ 1.Formål  
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk 
kultur.»   -  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100  
 

Regional transportplan – for Østfold mot 2050 

https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/iafaf919a-12a2-4027-bd39-
8455c778aa4f/handlingsprogram-2019-2022-hoveddokument-for-nett.pdf 

Forskrift_om_konsekvensutredninger  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/iaa0a4cbf-52d0-4c81-8095-1665c7986021/endeligplandokument-pdf-format.pdf
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/iaa0a4cbf-52d0-4c81-8095-1665c7986021/endeligplandokument-pdf-format.pdf
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/i5f177e0c-d71b-4693-a9de-aa4b35fb4640/kulturminneplan.pdf
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/i5f177e0c-d71b-4693-a9de-aa4b35fb4640/kulturminneplan.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/iafaf919a-12a2-4027-bd39-8455c778aa4f/handlingsprogram-2019-2022-hoveddokument-for-nett.pdf
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/iafaf919a-12a2-4027-bd39-8455c778aa4f/handlingsprogram-2019-2022-hoveddokument-for-nett.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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Lokale føringer 

Boligsosial Handlingsplan 2015-2023 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Samfunnsutvikling-og-

naering/Boligsosial-handlingsplan-2015-2023.pdf 
 

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivområder 2013-2018 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Samfunnsutvikling-og-
naering/Forvaltningsplan-friluftsomrader-Valer-2013-2018.pdf 
 

Planstrategi for Våler kommune 2016-2019 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Samfunnsutvikling-og-
naering/Vedtatt-Planstrategi-for-Valer-kommune-2016-2019.pdf 
 

 

12.2 Organisering og metode 

I vedtak for kommunal planstrategi 15.12.2016 heter det at rullering av arealplanen skal vedtas innen 

juni 2019. Kommunestyret gjorde videre 18. oktober 2018 følgende vedtak i sak PS 25/18, Avklaring, 

kommuneplanens arealdel: «Rullering av arealdelen gjennomføres på prioriterte temaer, slik 

kommunestyret beslutter. De prioriterte temaene er A, D og G.» Av saksframlegget går det fram at 

bokstavene A, D og G tilsvarer områder for bolig, områder for friluftsliv og område for sentrum. 

Andre arealformål vil dermed ikke omfattes av denne rulleringen. I tillegg til de politisk bestilte 

temaene, vil diverse karttekniske forhold vurderes, eksempelvis bolig og næring i LNF- områder, 

juridiske grenser, hensynssoner for framtidig regulering mm. 

12.2.1 Prosess 

Planprogram for kommuneplanens arealdel ble fastsatt av formannskapet 23.4.2019. Basert på innspill 

og egne vurderinger så rådmannen behov for å spisse, legge til og tydeliggjøre planprogrammet etter 

høringsperioden, slik at planprosessen ville svare ut relevante forventninger, føringer og behov på en 

effektiv måte. 

Kommuneplanens arealdel består etter plan- og bygningsloven § 11-5 av plankart med tilhørende 

bestemmelser og planbeskrivelse. Plansjef og kommunal avdeling Miljø og teknikk har hatt hoved- 

eller delansvar for prosess, konsekvensutredning og kart. Kommunen har fått bistand fra Fredrikstad 

kommune for karttekniske utbedringer og annet kartarbeid. Det har blitt engasjert ekstern konsulent 

for hjelp til generell prosess, andre planfaglige spørsmål samt konsekvensutredning. Rådmannen har 

det administrative ansvar for arbeid med planen. 

Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og kommuneplanens arealdel hver for 

seg, jf. §§ 11-2 og 11-5. Samfunnsdelen sluttbehandles i skrivende stund, og fremmes for 2. gangs 

behandling og deretter vedtak i kommunestyret. Kommuneplanens arealdel vedtas endelig av 

kommunestyret. Formannskapet er overordnet planutvalg for dette arbeidet.  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Samfunnsutvikling-og-naering/Boligsosial-handlingsplan-2015-2023.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Samfunnsutvikling-og-naering/Boligsosial-handlingsplan-2015-2023.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Samfunnsutvikling-og-naering/Forvaltningsplan-friluftsomrader-Valer-2013-2018.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Samfunnsutvikling-og-naering/Forvaltningsplan-friluftsomrader-Valer-2013-2018.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Samfunnsutvikling-og-naering/Vedtatt-Planstrategi-for-Valer-kommune-2016-2019.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Samfunnsutvikling-og-naering/Vedtatt-Planstrategi-for-Valer-kommune-2016-2019.pdf
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Ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel planlegges vedtatt i gjeldende kommunestyre-periode, 

slik planstrategien har lagt opp til. 

Ambisjonsnivået på medvirkningsopplegg må tilpasses kommunens ressurser og hva som er realistisk 

å gjennomføre. Medvirkning vil ha økt fokus i perioden med offentlig ettersyn for arealdelen. Åpent 

medvirkningsmøte holdes 20.6.2019 på herredshuset. Informasjon publiseres på kommunens 

nettsider og iht. rutiner for offentlig ettersyn. Det legges opp til lengre høringsperiode, og ekstra 

medvirkningsaktiviteter (jf. saksframlegg til formannskapets 1.gangsbehandling). 

13 VEDLEGGSOVERSIKT 

A. [Planbeskrivelse = dette dokumentet] 

B. Plankart 

C. Planbestemmelser og retningslinjer 

D. Oppsummering og kommentarer til innkomne merknader ved oppstart  

E. Arealinnspill med vurderinger 

F. Endringer i juridiske dokument (planbestemmelse + kart) 

G. Drøfting fylkeskommunens bestemmelser om arealpott og rekkefølge 

H. Innkomne innspill for omdisponering av arealer  

I. Innkomne merknader ved oppstart planarbeid 

J. ROS-analyse Våler kommune 

Referansevedlegg   

K. Fastsatt planprogram for arealdel av kommuneplan 

 


