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1 Innledning
I forbindelse med oppstart av kommuneplanrulleringen, inviterte Våler kommune innbyggere og
myndigheter til å komme med arealinnspill og merknader. I løpet av første halvdel av 2018 kom de t
inn totalt ni innspill for omdisponering av arealer. Kommunen har gjennomgått disse ved en metodisk
vekting og framstilling av konsekvenser, som framkommer i denne rapporten.

I tillegg har kommunen drøftet arealer tilknyttet fokus - områdene for denne rull eringen;
sentrumsområder, friluftsområder og boligområder. Dette fra mkommer i vurderingen og
konklusjonen av arealinnspillene .
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2 Konsekvensutredning arealinnspill
I henhold til plan - og bygningsloven § 4 - 2 skal kommuneplanens arealdel inneholde en
konsekv ensutredning av planen, og virkning av foreslåtte arealformål på miljø og samfunn. På
kommuneplannivå skal virkninger av foreslåtte utbyggingsstrategier og den sam lede virkningen av
planens arealendring for miljø og samfunn vurderes. Konsekvensutredningen skal også redegjøre for
hvordan statlige planretningslinjer er ivaretatt og fulgt opp, det vil si hvordan de nasjonale og
regionale mål er videreført i kommuneplan forslaget.

Konsekvensutredning av enkeltområder framgår av dette dokumentet, og skal sees i sammenheng
med kommuneplanens risiko - og sårbarhetsanalyse. Utredningen skal ta opp konsekvenser for ulike
fagområder og viktige miljø - og samfunnsinteresser i de foreslåtte utbyggingsområdene. Uttalelser fra
diverse fagavdelinger i kommunen er derfor ink ludert i tabellform tilknyttet arealinnspillene. Den skal
også inneholde opplysninger om forhold som skal avklares og belyses nærmere i tilknytning til senere
regul ering, og hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket og avbøte på skader eller ulemper.

Hen sikten med dette utredningsdokumentet er å gi et tilstrekkelig grunnlag på kommuneplannivå for
å vurdere om de aktuelle områdene i arealinnspillene egner seg for de n foreslåtte bruken. Innspillene
er kartfestet og vurdert ut fra en metodisk tilnærming, men vurderingene i dette dokumentet vil ikke
være til erstatning for at detaljerte risiko - og sårbarhetsvurdering eller konsekvensutredning må
foretas på reguleringsni vå.

Helhetlige vurderinger inkl. ulike alternativer til omdisponering på et overordnet niv å i
kommuneplanleggingen belyses i planbeskrivelsen, som bl.a. bygger på resultatene i foreliggende
konsekvensutredningen.
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3 Aktuelle fagområder
Fagområdene som vurderes i tabellform for det enkelte innspill følger opp vedtatt planprogram*
tilknyttet kom muneplanrulleringen. Disse tema inngår:

• Naturverdier

• Jordvern
• Flom og ras

• Friluftsliv

• Kulturverdier

• Sentrumsutvikling

• Barn og unge
• Folkehelse

• Sam ordnet areal - og transportplanlegging

• Trafikk

• Vann og avløp

• Støy
• Mineralressurser

(* Det gjøres for ordens sk yld oppmerksom på at temaet «radon og stråling» ikke er inkludert som eget
tema i foreliggende metode for egnethets - og konsekvensutredning, men de t vises til kommuneplanens
bestemmelser hvor det er inkludert generelle bestemmelser om strålevern, jf. § 1 - 6 .4)

4 Forklaring konsekvensgrad/effekt
For egnethetsvurdering tilknyttet arealinnspillene framkommer en konsekvensgrad/effekt i tabellen
for kommunen s vurderinger. Grønn, gul og rød farge markerer en gradering av i hvor stor grad
endringen representerer kons ekvenser som ikke kan eller kan aksepteres / kompenseres for / løses,
eller om den gir økt (mer)verdi til området / kommunen. Ingen farge tilsier i ngen kjent konsekvens
eller effekt.

Konsekvensgraden bygger på følgende system:

Verdi /
omfang

Forklaring Fa glige vurderinger

Ikke relevant / nøytral effekt Det framkommer vurderinger for verdi og
omfang / konsekvensgrad tilknyttet det
enkelte fagområdet. Konsekvensen kan
derfor framstå som isolert sett «positiv»,
«noe negativ» eller «svært negativ» for det
a ktuelle fagområdet, selv om den samlede
vurderingen gir et annet sl uttresultat.

Positiv konsekvens / effekt

Noe negativ konsekvens / noe konflikt

S vært negativ konsekvens / stor konflikt
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Gjennom arbeidet med konsekvensutredningen er det s tilt følgende spørsmål ut fra ulike fagområder:

• Har forslaget positiv (mer)verdi og ringvirkninger?

• Er konsekvensen stor / har konflikten stort omfang?

Dette er spørsmål som gjenspeiles i vurderingen og konklusjonen til det enkelte innspill i denne
rappo rten.

5 V urdering er arealinnspill
Samtlige ni innkomne arealinnspill søker om omdisponering for nye utbyggingsområder i kommunen.

Disse er:

1. Augerød Bolig
2. Hjulstadåsen I og II, Svinndal Bolig
3. Nordre Pauls hus LN F med spredt næring (Friluftsliv/aktivitetss enter)
4. Langliv, Svinndal Bolig
5. Rød Bolig
6. Rødsund Bolig
7. Sæby’n, Svinndal Bolig
8. Sønsterødveien Bolig (LN F med spredt bolig)
9. Varna Skog Bolig

Alle ovennevnte innspill søker om omdisponering fra LN F til boligformål, med unntak av nr. 4, Nordre
Pauls hus, hvor det søkes videreutvikling av en aktivitetspark. Nr. 8, Sønsterødveien, har primært søkt
om boligformål, men det er her gjort vurderinger fo r å kunne åpne for boligbygging innenfor LN F (LN F
med spredt boligbebyggelse).
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1 . Innspill: Augerød (Våk) – bolig

Kommunens vurdering av egnethet: Augerød

Tema Verdi /
omfang

Vurdering

Naturverdier Skrint område som er et markert drag i landskapet. Særlig nordlig del er en
flott lokal fjellformasjon. Umiddelbar nærhet til båndlagt naturområde –
Augerødmosen, noe som er negativt for naturtypens buffersone.
I noen grad v iltkorridor funksjon. Utbygging er i stor grad negativt for
opplevelse av Augerødmosen som et ”rom”. Skylineproblematikk.

Jordvern Utbyggingen vil ikke gi tap av dyrket eller dyrkbar mark.

Flom og ras Området er normalt ikke rasutsatt.

Gnr./bnr. 23/2

Illustrert boligstruktur med nærhet til
Augerødmosen

Areal (daa.) Ca. 20 daa.

Forslagsstiller Arkitekturverket AS på vegne av MBM Eiendom AS

Gjeldende
formål

LN F

Foreslått
formål

Bolig

Bruk i dag Skog / grønnstruktur mellom bolig og myrområde

Begrunnelse for innspillet:
Forslagsstiller ønsker å videreutvikle dagens boligområde med ca. 25 -
30 boenheter, fordelt på rekkehusbebyggelse og eneboliger. Området
vil knytte seg til eksisterende tekniske og sosiale infrastr uktur.
Beliggenheten gir gode bomiljø i et naturnært område med
sammenhengende grønnstruktur. Tiltaket vil kunne bygge opp under
energieffektivitet, kollektivløsninger, grunnlag for etablering av
fornybare løsninger (el - bil og - sykkel) og være framtidsrett et med et
godt miljømessig fotavtrykk.
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Friluftsliv Viktig del av nærturterrenget for både Rød/Augerød og Texnes. Er gitt
høyeste verdi i kartlegging av friluftsområder i kommunen. Flere stier som er
hyppig bru kt.

Kulturverdier Ingen kjente kulturminner og ingen konsekvenser.

Sentrums -
utvikling

Bidrar i liten grad til sentrumsutvikling i Kirkebygden, men videreutvikler
etablert boligområde med moderat antall boenheter.

Bo - og nærmiljø I nærhet til skole/b arnehage. God tilgang til grøntområder/lek. Utvidelse av
eksisterende bomiljø. God beliggenhet mht lys, utsikt ol.
Utbygging medfører negativ fjernvirkning med hensyn til bruk av
Augerødmosen som rekreasjonsområde.

Barn og unge Område med mange barnefami lier og gode muligheter for lekekamerater.
Flere lekeplasser, gode friluftsområder og gangveier. Dårlig kapasitet på
barnehage p.t., men bra kapasitet på skole.

Folkehelse Godt plassert i forhold til eksisterende boligfelt med etablerte sosiale
nettverk/ velforeninger, kort gåavstand og sikker skolevei for barn fra 1.
klasse. Kort avstand til buss til Moss for de som går på skole / jobber i Moss.

Samordna areal
og transport

Fortsettelse av eksisterende felt i gangavstand til skole og butikk på Våk.
Innen for avgrensning til områdesenter. Bygging av leil igheter vil redusere
tettstedsareal pr innbygger.

Trafikk Det blir trafikkfarligere skoleveier mtp. Augerød barnehage og Våk skole.
Eldre bebyggelse blir påvirket i den sammenheng. Utbyggingen gir positive
konsekvenser når det gjelder implementering av veisikkerhetstiltak med bl.a.
fartsdemper, trafikkskilt, belysning og sikkelgang.

Vann og avløp Det finnes i nfrastruktur for sentralisert vannforsyning. Nytt anlegg kreves.
Vannledningens dimensjonering (f. eks. små ledninger mtp. diameteren) er
derimot ikke tilstrekkelig verken for vannforsyning eller brannvannskapasitet.
Avløpet vil kunne pumpes til M OVAR I KS s itt sentraliserte avløpsnett.

Støy Fortsettelse av etablert boligfelt uten støybelastning.
Mine ralressurser Ingen konsekvens

Vurdering

Området ligger sentralt og hensiktsmessig plassert i kommunen med god kommunikasjon til bebygde
områder og mye infrastruktur, både teknisk og sosial. Vannkapasiteten må utvides, eventuelt med en
ny hovedledning og så for brannvann. Tilgang for friluftsliv e r god.

Foreslåtte arealinnspill er i direkte (og indirekte) konflikt med et båndlagt naturområde, jf.
miljøverndirektoratets naturbase (Augerødmosen). Deler av arealet er videre i konflikt med kartlagt
friluftsom råde, et viktig natur - nærområde for eksiste rende boliger.

Konklusjon

Innspillet tas ikke til følge.
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2. a) Innspill: Hjulstadåsen I (Svinndal) – bolig

Kommunens vurdering av egnethet: Hjulstadåsen I ( Svinndal)

Tema Verdi /
omfang

Vurdering

Naturverdier Ingen kjente funn av sjeldne arter.

Jordvern Tiltaket gir ikke tap av dyrka mark, men på deler av det sørlige arealet er det
høybonitets skog og vurderes som dyrkbar mark. Utbygging vil også øke
presset på jordbruksarealene i nord - vest.

Flom og ras Området er ikke flom - eller rasutsatt.

Friluftsliv I overgangen til et stort viktig friluftsområde. Anses ikke å avgrense
tilgangen til dette eller verdien av friluftsområdene sørover.

Kulturver dier Ingen kjente kulturminner og ingen konsekvenser.

Sentrumsutvikling Bidrar ikke til sentrumsutvikling i Våler sentrum/Kirkebygden. Felt 1 gir
moderat antall boenheter. Bidrar til vedlikeholdsvekst i Svinndal.

Bo - og nærmiljø I nærhet til skole/bar nehage, samt grøntområder og anlegg for idrett og
friluftsliv.
I forbindelse med eksisterende boligfelt. Grei beliggenhet mht utsikt, lys og
solforhold.
Eksisterende kraftlinje deler området i to. Byggeforbudssone på seks meter
fra denne.

Gnr./bnr. 104 / 1

Foreslått nytt boligfelt I langs veien
Hjulstadåsen i Svinndal.

Areal (daa.) Ca. 40 daa.

Forslagsstiller Rune Listerud, Grønnerød gård

Gjeldende
formål

LN F

Foreslått
formål

Bolig

Bruk i dag Skog

Begrunnelse for innspillet:
Forslagsstiller ønsker å videreutvikle dagens boligområde
langs Hjulstadåsen med mellom 60 – 110 boli ger, i form av
diverse småhusbebyggelse.

Vann - og avløpsnett ansees enkelt å kunne etableres langs
bekk på egen gårdseiendom. Området vil knytte seg til
eksisterende tekniske og sosiale infrastruktur.
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Barn og unge De t er kort og trygg vei til skole og barnehage. Etablert boligområde med
mulighet for lekekamerater, fritidstilbud og lekeområder. Gode muligheter
for voksne å samarbeide om barnas oppvekstmiljø.

Folkehelse Området ligger tett opptil sentrum og blir en fo rlengelse av allerede etablert
boligområde med kort vei til skole, barnehage, Frivilligsentral, butikk,
fotballbane mm. Dette området skulle derfor egne seg godt for både yngre
og eldre beboere. Det er også nært til skogen med fine
rekreasjonsmuligheter.

Samordna areal og
transport

Utenfor avgrensning til områdesenter og kommunesenter. Eneboliger øker
tettstedsarealet. Avhengig av bil.

Trafikk Utbyggingen kan medføre en trafikkfarlig vei (Svinndal skole og Origosenter i
Fjellveien,) med mindre det blir etablert gode gangforbindelser til skolen.
Det blir behov for asfaltering mtp. Overgangsfelt, trafikkskilt og en gang - og
sykkelvei.
Utbyggingen gjør at befolkning konsentreres og det medfører trafikkøkning
pga. at det kun finnes en utkjørsel (Fjellveien) .
Det blir en betydelig trafikkøkning i Fjellveien og Svinndal sentrum. Et
trafikklys kan installeres ved Svinndalveien og Fjellveien krysset.

Vann og avløp Verken drikke - eller brannvann er tilstrekkelig. Området krever en betydelig
oppgradering av va nninfrastrukturen (f.eks. ledningsnett) pga.
dimensjonering og flere stikkledninger.
Området er ikke klart for å bygges ut med 40 boliger før opp graderingen av
vanninfrastruktur er gjennomført.
Effektivt samarbeid mellom VK og VV er avgjørende i en slik
oppgraderingsprosess av vanninfrastruktur og forsyning. I tillegg har
området ikke implementert en reservevannløsning i henhold med
Mattilsynet sitt krav.
Avløpet vil kunne føres til kommunalt l edningsnett. Fjellveien og Ingulstad
pumpestasjoner trenger derimot å bli oppgradert samt avløp - ledningsnettet
langs veien som har betongseksjoner som fører til overvann til kommunalt
Svinndal renseanlegg.
Svinndal renseanlegg behøver oppgradering. Kapasi teten må fordobles.

Støy Ligger inntil etablert boligfelt uten støybelastning.

Mineralressurser Ingen konsekvens

Vurdering

Arealinnspillet innebærer isolert sett en del positive kvaliteter for omdisponering til boligformål.
Mangel på teknisk infrastruktur, særskilt vann, vil imidlertid fordre større investe ringstiltak.
Kommunens og regionens satsning på sentrumsområdene i vest re del av kommunen åpner ikke for at
det skal legges til rette for nye og større boligfelt i Svinndal nå, all den tid det allerede er avsatt flere
framtidige, ubebygde og/eller ureguler te boligområder i østre del av kommunen.

Kommunen vil se det som hensi ktsmessig å gjøre en helhetsvurdering av områdene i og rundt Svinndal
for å finne den totalt sett mest hensiktsmessige utbyggingsstrategien for dette området. I dagens
situasjon er det imidlertid en relativt stor boligreserve i Svinndal som bør utnyttes, e vt. byttes ut med
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andre mer aktuelle utbyggingsområder, før det kan åpnes for nye byggefelt i denne
kommuneplanrulleringen.

Konklusjon

Innspillet tas ikke til følge.

2. b) Innspill: Hju lstadåsen II (Svinndal) – bolig

Kommunens vurdering av egnethet: Hj ulstadåsen II (Svinndal)

Tema Verdi /
omfang

Vurdering

Naturverdier Ingen kjente funn av sjeldne arter.

Jordvern Tiltaket gir ikke tap av dyrka mark, men på deler av det sørlige arealet er
det høybonitets skog og vurderes som dyrkbar mark. Utbygging vil også
øke presset på jordbruksarealene i nord - vest.

Flom og ras Området er ikke flom - eller rasutsatt.

Friluftsliv I overgangen til et stort viktig friluftsområde. Anses ikke å avgrense
tilgangen til dette eller verdien av friluftsområdene sørove r.

Kulturverdier Ingen kjente kulturminner og ingen konsekvenser.

Sentrumsutvikling Bidrar ikke til sentrumsutvikling i Kirkebygden. Bygging av både felt 1 og 2
gir et stort antall boenheter.

Gnr./bnr. 104 / 1

Foreslått nytt boli gfelt II langs veien
Hjulstadåsen i Svinndal.

Areal (daa.) Ca. 40 daa. tilgrensende
felt I

Forslagsstiller Rune Listerud, Grønnerød gård

Gjeldende
formål

LN F

Foreslått
formål

Bo lig

Bruk i dag Skog

Begrunnelse for innspillet:
Forslagsstiller ønsker å videreutvikle dagens boligområde langs veien
Hjulstadåsen, og dette er et tilleggsområde (med tilsvarende areal) til
delfelt I. Areal og antall boliger er tilsvarende som fel t I, mellom 60 –
110 boliger, i form av småhusbebyggelse .
Vann - og avløpsnett ansees enkelt å kunne etableres langs bekk på
egen gårdseiendom. Området vil knytte seg til eksisterende tekniske og
sosiale infrastruktur.
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Bo - og nærmiljø I nærhet til skole/barnehage, samt grøntom råder og anlegg for idrett og
friluftsliv.
I forbindelse med eksisterende boligfelt. Grei beliggenhet mht utsikt, lys
og solforhold.
Eksisterende kraftlinje deler området. Byggeforbudssone på seks meter fra
denne.

Barn og unge Det er kort og trygg vei ti l skole og barnehage. Etablert boligområde med
mulighet for lekekamerater, fritidstilbud og lekeområder. Gode muligheter
for voksne å samarbeide om barnas oppvekstmiljø.

Folkehelse Området ligger tett opptil sentrum og blir en forlengelse av allerede
eta blert boligområde med kort vei til skole, barnehage, Frivilligsentral,
butikk, fotballbane mm. Dette området skulle derfor egne seg godt for
både yngre og eldre beboere. Det er også nært til skogen med fine
rekreasjonsmuligheter.

Samordna areal og
transpo rt

Utenfor avgrensning til områdesenter. Eneboliger øker tettstedsarealet.
Avhengig av bil.

Trafikk Utbyggingen medfører en trafikkfarlig vei (Svinndal skole og Origosenter i
Fjellveien). Det blir behov for asfaltering mtp. overgangsfelt, trafikkskilt og
en/to gang - og sykkelvei(er).
Utbyggingen gjør at befolkning konsentreres og det medfører
trafikkøknin g pga. at det kun finnes en utvei (Fjellveien). Dessuten
Fjellveien trenger å være bredere.
Alternativet kan det være å bygge en vei til som utkjørsel til Svinndalveien.
Det blir en betydelig trafikkøkning i Fjellveien og Svinndal sentrum.
Et trafikklys kan installeres ved Svinndalveien og Fjellveien krysset.

Vann og avløp Verken drikke - eller brannvann er tilstrekkelige. Både drike - og brannvan er
krit iske for videre utbygging i området. Det kreves en betydelig
oppgradering av vanninfrastrukturen (f.eks . ledningsnett) pga.
dimensjonering og flere stikkledninger.
Området er ikke klar for å bygge ut 110 boliger før oppgraderingen av
vanninfrastruktur er gjennomført.
Effektivt samarbeid mellom VK og VV er avgjørende i en slik
oppgraderingsprosess av vanninfrastrukturen og forsyningen. I tillegg har
området ikke implementert en reservevannløsning i henhold med
Mattilsynet sitt krav.
Avløpet vil kunne før es til kommuna lt ledningsnett. Fjellveien og Ingulstad
pumpestasjoner trenger derimot å bli oppgradert samt avløp -
ledningsnettet langs veien som har betongseksjoner som fører til
overvann til kommunalt Svinndal renseanlegg.
Svinndal renseanlegg må oppgrade res for å ta i mot avløp fra området.
Overvannsproblematikk og utbygging må være vurdert for å oppgradere
både Svinndal renseanlegg, pumpestasjonene (Fjellveien, Ingulstad, Langli
og Fosseberget) og det eksisterende ledningsnettet langs Svinndalveien og
Fje llveien.

Støy Ligger inntil etablert boligfelt uten støybelastning og med nærhet til stille
naturområder

Mineralressurser Ingen konsekvens.
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Vurdering

Vurderingen er sammenfallende med 2a), ovenfor, men gitt en enda større negativ konsekvensgrad
(3) f or sentrumsutvikling. Arealinnspillet innebærer isolert sett en del positive kvaliteter for
omdisponering til boligformål. Mangel på teknisk infrastruktur, særskilt vann, vil imidlertid fordre
større investeringstiltak. Kommunens og regionens satsning på s entrumsområdene i vestre del av
kommunen åpner ikke for at det skal legges til rette for nye og større boligfelt i Svinndal nå, all den tid
det allerede er avsatt flere framtidige, ubebygde og/eller uregulerte boligområder i østre del av
kommunen.

Kommune n vil se det som hensiktsmessig å gjøre en helhetsvurdering av områdene i og rundt Svinndal
for å finne den totalt sett mest hensiktsmessige utbyggingsstrat egien for dette området. I dagens
situasjon er det imidlertid en relativt stor boligreserve i Svinnd al som bør utnyttes, evt. byttes ut med
andre mer aktuelle utbyggingsområder, før det kan åpnes for nye byggefelt i denne
kommuneplanrulleringen.

Konklusjo n:

Innspillet tas ikke til følge.
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3. Innspill: Nordre Paulshus – LN F med næring/aktivitetssenter - f riluftsliv

Kommunens vu rdering av egnethet: Nordre Paulshus

Gnr./bnr. 52/3

Rød linje indikerer omsøkt areal, gult felt
indikerer kommunens foreslåtte
avgrensning (ca. 90 daa.)

Areal (daa.) 150 daa.

Forslagsstiller Ole Paulshus

Gjeldende
formål

LN F

Foreslått
formål

«Fritids og turistformål»

Bruk i dag Skog med aktivitets - park/ friluftsliv

Begrunnelse for innspillet:

Dagens drift er såpass omfattende nå at aktivitetssenteret, med
klatrepark, paintball - bane, parkering og grillplass, bør legges
inn i arealplan. Søknader ang. bygg kommer sna rt, da det nå
utredes krav som må etterkommes. Klatreparken tenkes
utvidet med årene og det ønskes rom for dette i arealpl an. Har
lagt ved et kart - utsnitt som viser hva jeg tenker bør kunne være
tilgjengelig for aktiviteter inn i framtiden.

Tema Verdi /
omfang

Vurdering

Naturverdier Ingen spesielle forhold. Anbefaler at arealet vest for gårdsvei tas
ut. Elva er egen naturtype. Er ikke registrert arter med stor
forvaltningsinteresse i området for øvrig.

Jordvern Slik forslaget ligger inne nå, vil ca. 10 daa dyrket mark gå tapt.
Områd et med dyrket areal bør ligge som LN F - område.

Flom og ras Er ikke merket som et kvikkleireområde ned mot elva i de kart
som finnes i dag.

Friluftsliv God tilgjengelighe t til store arealer nordover og østover. Ingen
negativ konsekvens for friluftsliv.

Kulturverdier Ingen kjente kulturminner og ingen konsekvenser.
Sentrumsutvikling Vil trekke aktivitet bort fra sentrum i Kirkebygden. På den annen

side er dette en form for aktivitet som Kirkebygden ikke har plass
til.

Bo - og nærmiljø Ingen relevant påvirkning på bo - og nærmiljø.
Barn og unge Positivt å tilrettelegge for aktivitet for barn og unge i kommunen.

Vanskelig tilgjengelig for barn på egen hånd.
Folkehelse Positivt med tilrettelegging for aktiviteter. Viktig at området ikke

blir avsperret. Turområdene bør fortsatt være tilgjengelig / til
bruk for alle.

Samordna areal og
transport

Ikke relevant
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Trafikk God atkomstsituasjon som ikke gir køtilstander på hov edveiene.
Ved økt bruk, blir behovet for vedlikehold stø rre.

Vann og avløp Må behovsutredes i tilknytning til tiltak, antas noe
investeringsbehov.

Støy Ingen konsekvens
Mineralressurser Ingen konsekvens

Vurdering

Området ligger hensiktsmessig pla ssert i kommunen med god kommunikasjon for bil til sentrale
områder. Samtidig byr arealet på friluftslivkvaliteter og gode rekreasjonsmuligheter. Utvidelsen av
dagens anlegg bygger opp under lokal næring, bærekraftige tilta k og gir et økt tilbud for rekrea sjon og
bedret folkehelse til befolkningen.

Arealet med registrert dyrka mark (ca. 10 daa.) bør ikke tillates nedbygget med ikke - reversible tiltak,
slik at det meste kan tilbakeføres til dyrkningsområde ved behov. Det er i midlertid naturlig at noe av
det flateste arealet kan være hensiktsmessig å benytte i tilknytning til aktivitetsparken, for eksempel til
gruset parkeringsplass, samlingsplasser etc. Det vurderes ikke naturlig å tillate omdisponering av hele
det omsøkte are alet som bl.a. strekker seg ned t il bekk/flomutsatte områder i nordvest.

Konklusjon

Et noe redusert areal (tilsvarende gult felt i kartutsnittet) tas til følge og omdisponeres fra LN F til « LN F
med spredt næringsformål » .
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4. Innspill: Langliveien (Svinndal) – bolig

Kommunens vurdering av egnethet: Langliveien (Svinndal)

Tema Verdi /
omfang

Vurdering

Naturverdier Ingen spesielle forhold, jordbrukskultur
Jordvern Hele forslaget, bortsett fra 0,3 da, er dyrket mark.
Flom og ras Ved store nedbørsmengder kan arealet langs Langlibekken være noe

flomutsatt. Faren for ras er usikker. Her bør det gjøres grunnundersøkelser.
Ved vannstrenger som kan være flomutsatte, kan det også være fare for ras
eller m asseutglidning.

Friluftsliv Ingen konsekvenser
Kulturverdier Ingen kjente kulturminner og ingen konsekvenser.
Sentrumsutvikling Bidrar ikke til å styrke sentrumsutvikling i Kirkebygden. Bidrar til

befolkningsvekst nær Svinndal sentrum.
Bo - og nærm iljø Beliggende tett på dyrket mark med de konsekvenser jordbruksdriften

medfør er (støv, støy ol.).
God nærhet(gangavstand) til skole/barnehage.
Vil påvirke eksisterende boligfelt (13 boliger) i form av økt trafikk,
internstøy ol.

Barn og unge Det er kort og trygg vei til skole og barnehage. Etablert boligområde med
mulighet for lekekamerater, fritidstilbud og lekeområder. Gode muligheter
for voksne å samarbeide om barnas oppvekstmiljø.

Folkehelse Området ligger tett opptil sentrum og blir en forleng else av allerede
etablert boligområde. Dette området skulle derfor egne seg godt for både
yngre og eldre beboere med mulighet til å gå til skole, barnehage, friluftsliv,
Frivilligsentral, butikk, fotballbane mm.

Gnr./bnr. 104 / 1

Fore slått nytt boligfelt I langs
Langliveien i Svinndal.

Areal (daa.) Ca. 8 daa.

Forslagsstiller Rune Listerud, Grønnerød gård

Gjeldende
formål

LN F

Foreslått
formål

Bolig

Bruk i dag Jordbruk

Begrunnelse for innspillet:
Forslagsstiller ønsker å bygge ut dagens boligfelt langs Langliveien med en
utvidelse mot sør på dagens jorde. Det forespeiles mellom 16 - 30 boliger i
form av diverse småhusbebyggelse.
Vann - og avløpsnett ansees enkelt å kunne etableres langs bekk på egen
gårdseiendom. Området vil knytte seg til eksisterende tekniske og sosiale
infrastruktur.
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Samordna areal og
transport

Utenfor avgren sning til områdesenter i kommunen, men ligger sentralt i
sentrum av Svinndal. Bygging av et begrenset antall leiligheter reduserer
tettstedsareal pr innbygger.

Trafikk Trafikken kommer til å øke ved utkjørsel til Svinndalveien og i Svinndal
sentrum.

Van n og avløp Vannkapasiteten er ikke tilfredsstillende mtp. både vannforsyning og
brannvann. Dimensjonering av lednings - nettet er problemet.
Avløpstransport til Svinndal renseanlegg er mulig. Betongledningen til Langli
pumpestasjon må derimot oppgraderes ti l standarden pt.
Svinndal renseanlegg behøver oppgradering. Kapasiteten må fordobles.
(Sammenheng Hjulstad, Langli, Sæby`n)

Støy Blir liggende i bakkant av eksisterende eneboliger og skjermet for veistøy.
Mineralressurser Ingen konsekvens.

Vurdering

Arealinnspillet beslaglegger dyrka mark. Det er fra landbruksmyndighetene signalisert en meget
restriktiv holdning for omdisponering av jordbruksarealer.

Arealinnspillet er relativt lite og innebærer isolert sett en del positive kvaliteter som potensielt
boligformål. Mangel på teknisk infrastruktur, særskilt vann, vil imidlertid fordre større
investeringstiltak. Kommunens og regionens satsning på sentrumsområdene i vestre del av
kommunen åpner ikke for at det skal vurderes å omdisponere dyrka mark andres s teder i kommunen.

Konklusjon

Innspillet tas ikke til følge.
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5. Innspill: Rød hyttefelt/ Kjellabråten - boligformål.

Kommunens vurdering av egnethet: Kjellabråten (Rød hyttefelt)

Tema Verdi /
omfang

Vurdering

Naturverdier Vassdragsnært og eksponert fra Vansjø. Innenfor hensynssone landskap og
deler av området innenfor 100 - meters beltet til Vansjø. Alm er registrert i
området (Rødlistet VU).

Jordvern Tiltaket vil ikke gi tap av dyrka eller dyrkbar mark.
Flom og ras Over problematiske kotehøyder i forhold til flom. Stort sett fjellgrunn uten

rasfarlige løsmasser.
Friluftsliv Nærturterreng for eksisterende hytter og nærliggende boligområder. Anses

uheldig å blande bolig med ek sisterende hytteområde. Er ikke blant
utvalgte friluftsområder i kartlegging 2019.

Kulturverdier Ingen kjente kulturminner og ingen konsekvenser.
Sentrumsutvikling Et relativt stort areal som kan tilrettelegge for mange boliger innenfor et

sentralt område, men ikke direkte innenfor satsningsområde i kommunen.

Gnr./bnr. 27/5

Foreslått nytt boligfelt ved Rød hyttefelt

Areal (daa.) Ca. 50 daa.

Forslagsstiller May og Erik LIsterud

Gjeld ende
formål

Fritids - bebyggelse og LN F (50/50)

Foreslått
formål

Bolig

Bruk i dag Hyttefelt og natur - /skogsområde nær sjø

Begrunnelse for innspillet:
Forslagsstiller ønsker å bygge ut dagens hyttefelt til boligområde
(innspillet er rettet til kommu neplanens samfunnsdel, men er inkludert
i rullering av arealdelen). Antall boliger er ikke oppgitt.
Forslagsstiller argumenterer med at området egner seg god t for
boligutbygging, som følge at det er kort vei til Moss, jernbane (både
Moss og Sonsveien), E6 , skole, barnehager og butikk. Og det er
allerede regulert gang og sykkelsti både til Sperrebotn, Rød, Augerød,
Våler Næringspark og til Mosseporten langs med rv.120 og rv.115. I
tillegg har området kvaliteter med beliggenhet umiddelbart nær Vansjø
og fria realet ved Rødsund bru som har tilrettelagt for fiske - og
bademuligheter.
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Bo - og nærmiljø Delvis utsikt mot Vansjø, men også mot Rødsund bru og FV120. Noe
trafikkstøy må påregnes.
Grei beliggenhet mht utsikt, lys og solforhold. Vanskelig tilgang til skole og
andre funksjoner.
Påvirker fritidsbebyggelse nærmest Rødsund bru ved økt
gjennomgangstrafikk og internstøy.

Barn og ung e Farlig vei til skole/ barnehage, fritidsaktiviteter på Våk og lekekamerate r på
etablerte boligfelt. Lang avstand til organiserte aktiviteter.

Folkehelse Et naturskjønt område med kvaliteter for voksne. Det er få eksisterende hus
i området / mest hytt er. Det er mye trafikk på RV 115 og strekningen egner
seg dårlig som skolevei. Boliger så nære vannet kan utgjøre en fare for små
barn i lek.

Samordna areal og
transport

Utenfor tettstedsavgrensning for områdesenter. En utbygging her vil være
bilbasert. Innspillet viser ikke hvilken boligtype som er tenkt, så evt
økonomisering av arealer kan ikke angis.

Trafikk Utkjørsel til en veldig trafikkert vei Fv120.
Veien er privat og trenger asfaltering.
Veien er nær Vansjø. Det øker sannsynlighet for forurens ing ved form av
partikler (f.eks. dieselbiler) og veisalt.

Vann og avløp Ledningsnettet og sentralisert vanninfrastruktur generelt (pumpestasjon,
kummer, osv…) er ueksisterende. Vannet kan imidlertid pumpes fra MOVAR
IKS sitt vann - nettverk.
Avløpet ka n pumpes til MOVAR IKS via Rødsund pumpestasjon.
Ledningsnettet er ikke ins tallert enda og det samme gjelder sentralisert
avløpsinfrastruktur generelt.

Støy Utbygging av boliger her vil øke støy i etablert hyttefelt og friluftsområde.
Nordlige deler av a realet ligger innenfor gul støysone fra Fv 115.

Mineralressurser Ingen ko nsekvens.

Vurdering

Arealinnspillet ligger innenfor og i nærhet til byggegrensen for vassdrag, noe som innebærer brudd på
rikspolitiske retningslinjer for etablering av nye eiendo mmer for bolig - og fritidsboligformål. Arealet
ligger innenfor de definerte sentrumsområdene på Våk/Teksnes og i Kirkebygden. Det er isolert sett
en del positive verdier for boliger i området, med lett tilgang til kvaliteter i natur og vann og relativt
kor t avstand til sentrale funksjoner i kommunen. Samtidig ligger area let i nærhet av eksisterende
hyttefelt og trafikkert vei med trafikkstøy.

Konklusjon

Innspillet tas ikke til følge.
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6. Innspill: Rødsund - bolig

Kommunens vurdering av egnethet: Rød - boligformål

Tema Verdi /
omfang

Vurdering

Naturverdier Ingen spesielle arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Alm forko mmer vest
for området (rødlistet).
Trekkvei for hjortevilt. Overgangen er på søndre del av jordet.

Jordvern 22 da dyrket mark innenfor området, foreslås i detaljplan å beholdes som
jordbruk. Om lag en tredjedel er høybonitet skog (ikke dyrkbar).

Flom og ras Området er ikke flom - eller rasutsatt
Friluftsliv Er ikke registrert som viktig friluftsområde ved kartlegging i 2019. Brukes

av de som har hytte eller bolig inntil område t.
Kulturverdier Ingen kjente kulturminner og ingen konsekvenser.

Gnr./bnr. 27/1 (del av)

Foreslått nytt boligfelt og grønnstruktur på
Rødsund

Fra gjeldende kommuneplans arealdel:

Areal (daa.) Ca. 70 daa.

Forslagsstiller Enerhaugen Arkitektkontor på vegne av
Herde Eiendom AS og hjemmel - shaver
Janka Bednarczyk og Arne Hovland

Gjeldende
formål

LN F og nåværende bolig

Foreslått
formål

Bolig

Bruk i dag Bolig og natur - /skogsområde

Begrunnelse for innspillet:
Områdene ligger sør for Fv120/Fv115 og eksisterende
boligområde på Rød, og utgjør deler av skrånende og kupert
skogteig på «Rødsund». Med nærhet til tilliggende
boligområder og infrastruktur anses området som et
naturlig fortettingsområde for fremtidig utvikling av
tettstedet/ områdesenteret rundt
Augerød/Rød/Teksnes/Dammyr. Det meste av
«planom rådet» er i gjeldende kommuneplan avsatt til L NF,
men vil ikke komme i konflikt med avsatt hensynssone for
viktig landskap/naturmiljø langs Vansjø. Med tilliggende LNF
i sør og øst samt bevaring av grønnstruktur og
landbruksareal i randsonen mot Fv120 og Fv115,v il
forslaget i begrenset grad medføre konsekvenser for viktige
friluftsinteresser, naturverdier eller landskap/grønnstruktur.
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Sen trumsutvikling Utbygging av 80 - 100 boliger her vil svekke sentrumsutvikling i Kirkebygden.
Ansees ikke å direkte bygge opp under tettstedet Våk.

Bo - og nærmiljø Få koblinger til andre funksjoner.
Feltet rammes inn av fylkesvei 115 mot nord. Noe trafikks tøy må påregnes.
God tilgjengelighet til skogsområde mot sør. Beliggende på en høyde,
tilfredsstillende lysforhold og utsikt kan oppnås.
Ni eksisterende boliger vil p åvirkes i form av økt trafikk, internstøy,
utsiktstap ol. Eksisterende fritidsbebyggelse mot Vansjø vil også påvirkes
noe.

Barn og unge Farlig vei til skole/ barnehage, fritidsaktiviteter på Våk og lekekamerater på
etablerte boligfelt. Lang avstand til organiserte aktiviteter.

Folkehelse Et naturskjønt område med kvaliteter for voksne. Lig ger tett opp mot en
trafikkert vei og i et friluftsområde som er en kvalitet for andre beboere i
området.

Samordna areal og
transport

Utenfor avgrensning til områdesenter. Innspillet foreslår variert boligmasse,
fra ene - og tomannsboliger til rekkehus og seksmannsboliger.
Tettstedsareal pr innbygger kan reduseres dersom andel seksmannsboliger
reduseres. Området mangler gangforbindelse til butikk og vil dermed bli et
bilbasert boligområde.

Trafikk Utbyggingen gir positive konsekvenser når det gjelder bru k av gang - og
sykkelvei som skal bygges ved F120 og F115 krysset (mot Augerød område).
Det blir behov for en eller flere overganger (f.eks. bru eller tunnel) til gang -
og sykkelvei ved nevnte krysset og Rødåsen.
Det blir en betydelig trafikkøkning på F120. Området kommer i konflikt med
F115 krysset mht. trafikkøkningen.

Vann og avløp Ledningsnettet er tilgjengelig langs veien F115. Vannet kan pum pes fra
MOVAR IKS sitt vann - nettverk. Vanninfrastruktur må derimot videreutvikles
mht. sentralisert vannforsynin g. Antall planlagt boliger (80 - 100) kommer til
å påvirke på en negativ måte Augerød område mtp. brannvannskapasitet.
Avløpet kan pumpes til MOVAR IKS via Rødsund pumpestasjon men den
trenger oppgradering. Ledningsnettet er installert i eksisterende
bebygg else.

Støy Området vil i all hovedsak bli liggende utenfor støysoner fra Fv 115.
Betydelig økning av antall boenhete r vil medføre økt internstøy på
eksisterende felt.

Mineralressurser Ingen konsekvens.

Vurdering

Arealinnspillet, med disposisjon for d etaljplan, viser en hensiktsmessig fordeling av utbygging og
«grønne arealer», og tilkoblingspunkter til øvrige deler av kommunen. Det er imidlertid en stor
barriere - vei beliggende mellom foreslåtte areal og boligfelte t på Våk, noe som vurderes uheldig i
f orhold til å forsterke boligkvalitetene innenfor denne delen av kommunen. På samme måten som for
Kjellabråten, ligger arealet i nærhet av eksisterende hyttefelt og trafikkert vei med trafikkstøy, noe
som ansees som kon fliktfylt for etablering av boligfelte t. Det er isolert sett en del positive verdier for
boliger i området, med lett tilgang til kvaliteter i natur og vann og relativt kort avstand til sentrale
funksjoner i kommunen.

Konklusjon

Innspillet tas ikke til føl ge.
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7. Innspill: Sæby’n (Svinndal) – bol ig

Kommunens vurdering av egnethet: Sæby’n (Svinndal) - boligformål

Tema Verdi /
omfang

Vurdering

Naturverdier Slak ås med lav bonitet og slik sett velegnet til utbyggingsformål. Noe
høyproduktiv skogsmark i ytterkanter. Ingen funn av arter av stor
nasjonal forvaltningsinteresse.

Jordvern Selve forslaget gir ikke tap av dyrka eller dyrkbar mark, men presset
på jordbruksarealene rundt innspillet vil bli vesentlig med et så stort
boligområde så tett på dyrket mark. Området vil tilgren se dyrket
mark på tre landbrukseiendommer.

Flom og ras Om rådet er ikke ras - eller flomutsatt
Friluftsliv Ligger nord for svært viktig friluftsområde. Begrenser ikke tilgangen

eller verdien av det.
Kulturverdier Ingen kjente kulturminner og ingen kon sekvenser.
Sentrumsutvikling En vesentlig utbygging som vil svekke sentrumsfunksjonen i

Kirkebygden og tilføre Svinndal svært mange boliger.

Gnr./bnr. 99/2 (del av)

Foreslått nytt boligfelt på Sæby ligger
sør for allerede avsatt boligfelt (LNF -
område) langs Missingmyrveien

Areal (daa.) Ca. 150 daa.

Forslagsstiller Jappe Nielsen Arkitekter AS på vegne av Thorvald
Sæby

Gjeldende
for mål

LN F

Foreslått
formål

Bolig

Bruk i dag Natur - /skogsområde

Begrunnelse for innspillet:
Arkitekten har basert forsalget på en filosofi og grunntanke om
hvordan mennesker kan komme til å ville bo i fremtiden, med fokus
på å skape bedre forutsetn inger for fellesskap mellom beboerne
enn det som har vært tilfelle ved stort sett alt av boligområde r
siden krigen.

Eiendommen i seg selv er attraktiv ved sin nære beliggenhet til
Svinndal sentrum og med utsikt til det vakre Sæbyvannet.

Ønsket er å la fl est mulig få bo og leve med umiddelbar nærhet til
sjø, skog og mark og med kort gangavstand til stra nd, friområder,
skole, idrettsplass og servicefunksjonene i Svinndal sentrum, og bli
et positivt element i utviklingen av Svinndal som et levende og
attrakt ivt lokalsamfunn.
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Bo - og nærmiljø I nærhet til skole/barnehage, samt grøntområder og anlegg for idrett
og friluftsliv. Området r ammes inn av Missingmyrveien og
Svinndalveien, samt dyrket mark. Grei beliggenhet mht utsikt, lys og
solforhold.
Variert boligbygging kan gi tilbud til folk i uli ke livsfaser og med ulike
ressurser.

Barn og unge Kort vei til skole og barnehage. Stort bol igfelt som vil styrke
elevgrunnlaget på Svinndal skole og dermed gi et mer robust
skolemiljø.

Folkehelse Området ligger nært til sentrum med kort vei til skole , barnehage,
Frivilligsentral, butikk, fotballbane mm. Dette området skulle derfor
egne seg go dt for både yngre og eldre beboere. Det er også nært til
skog og vann med fine rekreasjonsmuligheter. 160 boliger vil gi et
mangfold og mulighet til å finne venne r og sosialt nettverk innenfor
boligområdet. Fv 282 mot Missingmyr er trafikkert og av
sikkerh etsmessige grunner er det viktig at det legges til rette for en
trygg skolevei for mindre barn som må krysse veien, evt om de kan
finne et barnetråkk opp mot Lang liveien og komme til butikken og
skolen på den måten.

Samordna areal
og transport

Området f oreslås bygget ut med småhus, rekkehus, tomannsbolig og
noen leiligheter. En evt reduksjon av tettstedsareal pr innbygger kan
oppnås dersom andel leiligheter blir stor. Det er gangavstand til
Svinndal sentrum og kollektivtrase i nærheten. En så stor utbygg ing i
Svinndal vil på sikt kanskje føre til en omdefinering av
senterstrukturen i kommunen.

Trafikk Det blir trafikkøkning ved Svinndalkrysset og i Svinndal sentrum. Det
blir behov for vegsikkerhetstiltak (f.eks. skilt, overgangsfelt, osv) ved
Svinndalk rysset.
Gang - og sykkelvei til Svinndal sentrum er anbefalt for innbyggerne i
Sæby’n område.

Vann og av løp Vann kan føres fra området til sentralisert ledningsnett, men det
reduserer brannvannskapasiteten i en vis grad. Riktig dimensjonering
av ledningsne tt (i Sæby´n område) er også vesentlig i den
sammenheng.
Området vil påvirke negativt situasjonen i Fj ellveien ang.
vannforsyning og brannvann.
Avløp pumpes til Svinndal renseanlegg. Renseanlegget må derimot
oppgraderes og kapasiteten må fordobles. I till egg trenger
Fosseberget pumpestasjon oppgradering for å ta imot avløp fra
området.

Støy Området ligger mellom Missingmyrveien og Svinndalveien, men i all
hovedsak utenfor støysoner fra disse.

Mineralressurser Ingen konsekvens.

Vurdering

Arealinnspil let innebærer isolert sett flere positive kvaliteter for omdisponering til boligformål.
Sø knaden om omdisponeringen viser til en interessant utvikling i forhold til hvordan mennesker vil
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ønske og trenge å bo i framtiden, med større nærhet til naturverdier og samordning av funksjoner i et
felles boligmiljø. Mangel på teknisk infrastruktur, særsk ilt vann, vil imidlertid fordre større
investeringstiltak. Kommunens og regionens satsning på sentrumsområdene i vestre del av
kommunen åpner ikke for at det skal leg ges til rette for nye og større boligfelt i Svinndal nå, all den tid
det allerede er avsat t flere framtidige, ubebygde og/eller uregulerte boligområder i østre del av
kommunen.

Kommunen vil se det som hensiktsmessig å gjøre en helhetsvurdering av områdene i og rundt Svinndal
for å finne den totalt sett mest hensiktsmessige utbyggingsstrategien for dette området. I dagens
situasjon er det imidlertid en relativt stor boligreserve i Svinndal som bør utnyttes, evt. byttes ut med
andre mer aktuelle utbyggingsom råder, før det kan åpnes for nye byggefelt i denne
kommuneplanrulleringen.

Konklusjon

In nspillet tas ikke til følge.
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8. Innspill: Sønsterødveien – bolig

Kom munens vur dering av egnethet: Sønsterød - boligformål

Tema Verdi /
omfang

Vurdering

Naturverdier Ingen kjente funn av arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Flatt område,
lite eksponert mot Vansjø.

Jordvern Forslaget gir ikke tap av dyrka eller dyrkbar jord.
Flom og ras Arealet er ikke flom - eller rasutsatt

Friluftsliv Del av et viktig friluftsområde, men er innklemt med allerede eksisterende
bebyggelse. Anses uproblematisk for friluftslivet, og bygger opp under
etablerte forbindelseslinjer.

Kulturverd ier Ingen kjente kulturminner og ingen konsekvenser.

Gnr./bnr. 32/10 og 11

Foreslått omdisponert området innebærer
to enedommer avsatt til LN F i gjeld ende
kommuneplans arealdel

Areal (daa.) Ca. 4,3 daa.

Forslagsstiller Annette og Ragnar Johnsrød

Gjeldende
formål

LN F

Foreslått
formål

Bolig
(alt. LN F med spredt bolig)

Bruk i dag Natur - /skogsområde

Begrunnelse for innspillet:

Grunneier fikk fradelt de to aktuelle eiendommene i LN F -
område i 2004, da med det formål å etablere boliger, slik flere
tilgrensende eiendommer har gjennomført.

Da det har gått noe tid før det ble aktuelt å byggesøke for én
bolig med garasje, viste det s eg vanskel ig å få dispensasjon for å
bygge. Det søkes derfor omdisponering til boligformål.

Arealet ligger så å si i sin helhet utenfor 100 - metersbeltet til
vassdrag. Deler av eiendommen (i sørvest) ligger innenfor avsatt
hensynssone til landskap.
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Sentrumsutvikling Tomtene vil isolert sett ikke påvirke sentrumsutvikling i Kirkebygden, selv
om de bebygges med enebolig.

Bo - og nærmiljø Omdisponeringen til i liten grad påvirke, men understøtte allerede
eksisterende boligmiljø i denne grenda.

Barn og unge Lang vei til skole, barnehage, lekekamerater og fritidsaktiviteter. Farlig vei
som mangler gangfelt og belysning.

Folkehelse Det vil være positivt for det sosiale miljøet med flere boliger i tilknytning til
de eksisterende, men det blir for få til å bygge opp et eget miljø. Noe langt
til skole, barnehage og butikk. Beliggende i et naturfint område med
mulighet til friluftsliv og rekreasjon.

Samordna areal og
transport

Innspillet er i et omr åde av kommunen der det ikke er ønskelig med
bolig utbygging. Her er man helt avhengig av bil.

Trafikk Ikke noen merkbar effekt.
Vann og avløp VV har ledningsnett i Sperrebotn som fører vann til GBnr . 31/6 (Bjerkeli).

Vannet kan føres derifra til område t men sentralisert vanninfrastruktur er
ikke installert pt..
Det finnes p.t. en privat avløpsinfrastruktur (andelslag) som gir tilgang til
interkommunalt anlegg (MOVAR IKS)

Støy Ingen konsekvenser.
Mineralressurser Ingen konsekvens.

Vurdering

Areali nnspillet innebærer et redusert areal av allerede fradelte eiendommer, med hensikt å etablere
bolig. Fradelingen skjedde noe tid tilbake, og det har i etterkant kommet flere restriksjoner i forhold til
bebyggelse i nærhet til vassdrag og i forhold til area l - og transportutvikling. Isolert sett ansees arealet
å kunne ha gode kvaliteter i et område med hovedsakelig akseptabel infrastruktur og øvrig
boligstruktur. Arealet er utenfor 100 - meter sgrensen til vassdrag.

Det ansees ikke å være i tråd med kommunens m ålsetninger om areal - og sentrumsutvikling å
omdisponere omsøkte eiendommer til boligformål her, tilgrensende LN F - og hyttefelt.

Konklusjon

Innspillet tas til følge på den måten at eiendommene gis formålet LNF med spredt boligbebyggelsel .
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9. Innspill: Var na skog – bolig

Gnr./bnr. 24/1, 30/2 og
7, 46/2

Kommuneplanens arealdel ( LN F):

Markslagskart:

Areal (daa.) Ca. 650 daa.

Forslagsstiller Multiconsult
på vegne av
Varna Skog AS

Gjeldende
formål

LN F

Foreslått
formål

Bolig
(opptil 1000
boliger)

Bruk i dag Natur -
/skogsområde

Begrunnelse for innspillet:
Arealinnspillet for Varna skog er
et supplement til tidligere
innspill, sendt kommunen 20.
oktober 2016 fra Varna Skog AS.
Forslagsstiller ønsker å vektlegge
at innspillet er i trå med
fylke splanen for Østfold «Østfold
mot 2050» og bygger opp under
nasjona le føringer for transport -
effektivisering og jordvern.

I tråd med forventet vekst i
Mosseregionen, bør det legges
til rette for at Våk og
Kirkebygden kan ta imot en
forholdsvis større
befo lkningsvekst, og da innenfor
en rimelig tidshorisont. Det er
gjenn omført analyser for
lokalisering av Varna Skog i
forhold til diverse
samfunnsfunksjoner, jf. avstand
og samlokalisering.
Analyser for naturmangfold,
kulturminner og jordvern viser at
Varna skog ikke er i konflikt med
viktige hensyn. Det
argumenteres vide re for
tilrettelegging for mennesker i
ulike livsfaser.
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Kommunens vurdering av egnethet: Varna skog – bolig

Tema Verdi /
omfang

Vurdering

Naturverdier 3 funn av fremmede arter (mosk usjordbær, vinterkarse og ugrasmjølke).
Få funn markert i Artskart. Området antas å være lite kartlagt (jmfr. N ML
§ 8,9)

Jordvern Kun et lite areal er dyrket mark i forslåtte utbygging. Dyrkbar mark blir ikke
berørt.
En slik utbygging vil imidlertid gi store utfordringer for landbruksarealet
som grenser inntil forslåtte utbyggingsområde. Foreslått område grenser
inntil dyrka mark p å tre kanter. Det kan se ut som denne utbyggingen gir
negative konsekvenser for jordbruksdriften i området rundt.

Flom og ras Området er ikke flom - eller rasutsatt så langt vi vet i dag. Men ved
omlegging av vann og avløp på Dammyr for noen år siden, ble det
registrert kvikkleire ved Roankrysset.

Friluftsliv Ikke plukket ut som friluftsområde i kartlegging i 2019. Utbyggi ngsområdet
kan bli en ny adkomstfunksjon fra sør i forhold til det viktige
friluftsområdet ”Vålervarde” (A - område). Dette området har få porter inn
fra sør.

Kulturverdier Ingen kjente kultur minner og ingen konsekvenser.
Sentrumsutvikling En utbygging av denne størrelsen vil kunne påvirke sentrumsfunksjonen i

Kirkebygden positivt eller negativt. Krever nærmere utredning.
Bo - og nærmiljø I nærhet til skole/barnehage, samt grøntområder og anlegg for idrett og

friluftsliv.
Vil nye boliger vil kunne få go de sol - og utsiktsforhold?
Ved utvikling av et variert boligbygging gis tilbud til folk i ulike livsfaser og
med ulike ressurser.

Barn og unge Kort vei til skole, barnehag e og fritidsaktiviteter er positivt og styrker
nærmiljøet, og gir grunnlag for so sialisering og kontaktflater innad i
boligfeltet. Samtidig vil det sprenge kapasitet på dagens skole og
barnehage, og fordrer eventuelt nyetablering av sosial infrastruktur.

Folkehelse Nært til rv 115 og kort avstand til Våk skole, med trygg skolevei. Fe ltet er
stort med mulighet til å etablere sosiale nettverk. Ligger også i gå og
sykkelavstand til ungdomsskole / idrettshall om det bygges gang og
sykkelvei mot Middagsåsen.

Samordna areal og
transport

Området ligger utenfor avgrensning til områdesenter et Kirkebygden, med
sine sentrumsfunksjoner. Samtidig er området beliggende innenfor et
større sentrumsområde for Våk/Kirkebygden – sett under ett – og i tråd
med fylkesplanen s vurderinger. Nærsenterfunksjoner og infrastruktur på
Våk/Teksnes styrkes. Innsp illet foreslår variert boligbebyggelse som kan
føre til redusert tettstedsareal pr innbygger. Området ligger ved Fv 115 og
vil ikke generere trafikk til eksisterende boligområ der.

Trafikk Utbyggingen gir trafikkfarlig skolevei (Våk skole). Trafikksikkerh et
(fartsdemper, belysning, skilt, overgangsfelt, osv.) kan forbedres generelt i
området. Gang - og sykkelvei kan evt bygges i Karl Toverøds vei. (Obs areal
for G/S er enten pri vate hager eller dyrka mark.)
Veien Fv115 blir trafikkert i høy grad samt Våk omr åde mtp. skolen.

Vann og avløp Vannforsyning vil komme fra vanntårnet på Texnes.
Kapasiteten vil bli redusert i høy grad mtp. brannvann i Våk område. Det
medfører at Våk skole ikke kan tilfredsstille brannvesenskrav ang.
brannvannskapasitet. Riktig dimen sjonering av ledningsnett (i Varna skog
område) er også vesentlig i den sammenheng. Avløpet vil kunne pumpes
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til MOVAR IKS sitt sentralis erte avløpsnett. Sperrebotn og Rødsund
pumpestasjoner trenger derimot oppgradering.

Støy Et boligfelt av denne større lsen vil generere sin egen støy og betydelig økt
trafikk/ ÅDT langs Fv 115 vil gi økt støybelastning for eksisterende boligfelt.
Det må f orventes økte støysoner (rød og gul) langs Fv115. Samtidig vil en
fortetting av boliger her bidra til å redusere eventu ell støyutvikling i
områder med mindre tilrettelagt infrastruktur.

Mineralressurser Ingen konsekvens.

Vurdering

Arealinnspillet innebærer et stort og potensielt attraktivt boligområde for kommunen, som innehar
mange positive kvaliteter, men som også kan gi uheldige konsekvenser i forhold til kommunens
sentrumsstrategi. Det ligger ikke i direkte konflikt med viktige verdier som landbruk og naturmangfold
(sistnevnte må undergå nærmere vurdering), og det ligger i et naturlig utvidelsesområde til
eksiste rende boligfelt på Våk/Teksnes. Videre medfører det en utvidelse av dagens boligområde i
retning kommunens definerte se ntrumsområde – Kirkebygden. En utvikling med nytt boligfelt her vil
fordre vurderinger rundt bedre forbindelseslinjer for myke trafikante r og kollektivtrafikk mellom Våk
og Kirkebygden. En antatt negativ konsekvens av å åpne for et stort boligfelt i denne delen av
kommunen, er at det kan undergrave boligutviklingen i Kirkebygden.

Søknaden om omdisponeringen til boligfelt viser at det er man ge aspekter ved utbyggingen som kan
være viktig for kommunen i en regional sammenheng, i og med at også Våler skal tilr ettelegge for å ta
sin del av befolkningsveksten i Mosseregionen.

Kommunen mener at det er viktig å være framoverlente i forhold til befo lkningsutviklingen og ønsker å
se Varna skog som et potensielt nytt og bærekraftig boligområde i kommunen. Det forslås derfor å
tillate omdisponering, under forbehold at det gjennomføres mulighets - og konsekvensanalyser for
området i forkant av regulerings plan for området.

Konklusjon

Innspillet tas til følge, med forbehold om at hele arealet for Varna skog undergår en mu lighets - og
konsekvensanalyse i tråd med nærmere kriterier, gitt i forslag til kommuneplanbestemmelser.

Arealplankart: Varna skog gis are alformålet «framtidig boligbebyggelse» med hensynssonen H810_2
«felles plan».
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6 Omdisponering i foreliggende kommunepla nrullering
Av de totalt ni innspill til omdisponering har kommunen i denne rulleringen vurdert at tre innspill kan
imøtekommes . Disse er:

3. Nordre Paulshus LN F med spredt næring (friluftsliv/aktivitetssenter)
8. Sønsterødveien LN F med spredt boligbebyggelse
9. Varna Skog Bolig med hensynssone for felles planlegging

Det var i denne rulleringen av kommuneplan ikke andre arealformål enn bolig, se ntrumsområder og
friluftsliv som skulle behandles. Områder for friluftsliv er behandlet gjennom en kart legging som har
resultert i hensynssone friluftsliv, og er ikke omtalt som egne arealformål. Arealinnspill nr. 3 , Nordre
Paulshus, innebærer tiltak for f riluftsliv, selv om selve arealformålet i kommuneplanen er LN F med
spredt næring. Det er videre gitt be stemmelser for området som regulerer mulighetsrommet for
videre utvikling her.

For innspill nr. 8, Sønsterødveien, er det også bestemmelser knyttet til formålet, som bl.a. åpner for
bygging av bolig etter godkjent søknad. Omdisponeringen innebærer et lite areal og kommunen finner
det hensiktsmessig å tillate bygging innenfor visse rammer for de to eiendommene som allerede har
ligget som potensielle bolige iendommer i mange år.

Videre er det for Varna skog , innspill nr. 9, gitt egne bestemmelser tilknyttet hensynssonen for felles
plan som skal gjennomføres og godkjennes av kommunen før det åpnes for igangsetting av planarbeid
for boligformål.

Avslutningsvis ønsker kommunen å bemerke at det i kommuneplankartet framkommer et nytt, større
næringsområde på Klype n Nike, nord for Våler Næringsområde. Dette er et område som vil undergå
reguleringsarbeid med tilhørende konsekvensutredning (nylig oppstartet) og er vi st som omdisponert
areal fra LN F til næring (N7) i plankartet, i tråd med fylkesplanens arealer for nyt t datasenter her.
Omdisponering av arealet har ikke inngått i en egen behandling som arealinnspill til kommuneplan -
rulleringen, og er ikke konsekvensutre det på tilsvarende måte som øvrige innspill i dette dokumentet.
Intensjonen er, i tråd med føringer i f ylkesplanen, at området skal undergå detaljert konsekvens -
utredning på reguleringsnivå, og arealer som eventuelt utgår av foreslått avgrensning, skal til bakeføres
til LN F etter reguleringsplanen er vedtatt.


