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Innspill til varslet oppstart av kommuneplanens arealdel for Våler
kommune 201 9 – 2030 og uttalelse til planprogram

Vi viser til deres brev datert 16.1 1 .1 8, sendt til Fylkesmannen i Østfold. Fra 01 .01 .1 9 er
fylkesmannsembetene Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud slått sammen til Fylkesmannen i Oslo
og Viken.

Våler kommune varsler oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel, for prioriterte områder.
Det går fram av varselet at rulleringen gjelder områder for bolig, områder for friluftsliv og område
for sentrum. Det informeres om at andre arealformål dermed ikke vil omfattes av denne rulleringen.

Vi uttalte oss til kommuneplanens samfunnsdel 21 .12.1 8. Sammen med samfunnsdelen sendte
kommunen forslag til reviderte planbestemmelser, men på grunn av manglende informasjon var det
nødvendig med utsatt høringsfrist for denne delen, jf. telefonsamtale og vår e-post 20.1 2.1 8. Ny
høringsfrist for dette er foreløpig ikke avklart. Vi forutsetter at varslet prosess med rullering av
arealdelen også inkluderer eventuell tilpasning/endring av bestemmelsene, slik at arealdelen blir et
oppdatert og godt helhetlig styringsverktøy og at prosesskrav i loven følges.

Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal se til
at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal arbeide for at
Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i
kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i høringsprosessen er å ivareta nasjonale og
vesentlige regionale interesser i planleggingen. Kommunen har ansvaret for at plan- og
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.

Fremhevede føringer for kommunens arealplanlegging
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver,
jf. plan- og bygningsloven § 1 1 -1 .

Det er gitt flere nye/reviderte nasjonale og regionale føringer siden gjeldende kommuneplans
arealdel ble vedtatt i 201 1 . Regjeringen har 1 2.06.1 5 vedtatt nasjonale forventninger til regional og
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kommunal planlegging. Det er gitt forventninger under overskriftene  Gode og effektive planprosesser ,
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling  og  Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder .

Det er fastsatt statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging
(26.09.1 4). Målsettingen er utvikling av bærekraftige byer, legge til rette for verdiskaping og
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønsteret og transportsystemet
bør fremme utvikling av kompakte byer for å redusere transportbehovet og legge til rette for klima-
og miljøvennlige transportformer.

Klimaloven, som trådte i kraft 01 .01 .1 8, fastsetter mål om at Norges utslipp av klimagasser skal være
redusert med minst 40 % i 2030. I 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn. Kommunenes
arealplanlegging er viktig for denne måloppnåelsen.

Det ble 28.09.1 8 fastsatt statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning. Under punkt 4.3 i retningslinjene fremheves blant annet at når konsekvensene av
klimaendringene vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn.
Klimaprofilene er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget. Det fremgår videre at kommuneplanens
areadel må brukes aktivt for å oppnå en samlet arealdisponering som ivaretar hensynet til et klima i
endring. I planprogrammet skal det gjøres en vurdering av om hensynet til et endret klima
innebærer behov for oppheving eller revisjon av gjeldende reguleringsplaner.

Det er videre verdt å merke seg at naturbaserte løsninger skal være hovedprioritet for håndtering av
overvann/flom. Bevaring, restaurering og etablering av våtmarker, myrer, bekker og dammer bør
vurderes.

Regjeringen har laget en nasjonal jordvernstrategi, som ble behandlet av Stortinget 08.12.1 5. Målet
for årlig omdisponering ble skjerpet til 4000 dekar mot 2020. Det gis også tydelige signaler om at
jordvernet må praktiseres strengt, og at alle forvaltningsnivåer har ansvar for å bevare dyrka mark. I
Østfold er fylkesplanen 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.

I tillegg til disse kommer eksempelvis føringer om strandsonen langs vassdrag, folkehelse, hensyn til
barn og unge, støy, luftkvalitet, naturmangfold m.m.

Innspill til rulleringen
I varselet vises det til at befolkningsframskrivinger tilsier en forventet befolkning på 8800 i 2040. Det
er positivt med langsiktig planlegging, men vi vil minne om at planperioden er angitt til 1 2 år.
Arealbehovet med konkrete byggeformål i arealplanen må derfor planlegges ut fra den
tidshorisonten, og ikke frem til 2040.

Vi stiller spørsmål ved varslingens åpne punkt om nye områder for bolig, uten nærmere angitte
føringer. Vi mener kommunene bør unngå å invitere til innspill om arealbruk som er i strid med
ønskede mål. Vi mener dette bidrar til mer ressurskrevende planprosesser, unødige utredninger og
økt konfliktnivå. Kommunen bør tidlig kunne sortere ut eventuelle innspill som opplagt strider med
angitte lokale målsettinger og regionale og nasjonale interesser.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 1 5 skal høringsinstanser ved høring av
planprogram varsle eventuell konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser. Det er
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vanskelig ut fra foreslått planprogram å vurdere eventuell konflikt med nasjonale eller viktige
regionale hensyn. Dette vil avhenge av balanseringen mellom de ulike målsettingene i planen.

S a m o r d n e t a r e a l - o g t r a n s p o r t p l a n l e g g i n g – f o r t e t t i n g m e d k v a l i t e t

Potensialet for fortetting og transformasjon av boligområder bør kartlegges, jf. også statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging punkt 5.3. Gjeldende arealdel
bør gjennomgås og utbyggingsmuligheter i strid med målsettingene bør fjernes. Dette gjelder
generelt, men kanskje særlig for jordvern og areal- og transporthensyn. Det må dokumenteres et
behov dersom det legges ut nye utbyggingsområder. De nasjonale og regionale føringene knyttet til
jordvern tilsier at nye utbyggingsområder ikke kan legges på dyrka mark. Også myrområder og
arealer nær vann og vassdrag bør unngås.

I følge Statistisk sentralbyrås kommunefakta har kommunen 1 728 eneboliger og 31 leiligheter (kilde:
www.ssb.no/kommunefakta ). Det er nødvendig å sikre en boligutbygging som er mer arealeffektiv
enn den historiske utbyggingen av eneboligfelter. Utbyggingsmønsteret må også vurderes ut fra
hvilket bidrag det gir til klimagassutslipp fra transportsektoren. For å kunne bygge oppunder et
sentrumsområde i Kirkebygden bør det også stilles krav til arealutnyttelse der.

Når kommunene i større grad skal legge til rette for fortetting, og transformere arealer innenfor
allerede bebygd sone stiller det samtidig større krav til planleggingen, for å sikre nødvendig
bokvalitet. Vi vil blant annet vise til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).
Det vil også være viktig å sikre gode utearealer og lekearealer, jf. også rikspolitiske retningslinjer for
barn og planlegging. Ivaretakelse og eventuell opparbeidelse av grønnstruktur bør ses i
sammenheng med verdifullt naturmangfold og behov for klimatilpasning.

Kommunen må planlegge boområder som legger til rette for mennesker i ulike livsfaser og med ulik
sosial bakgrunn og kapital. For å sikre bærekraft og inkludering er det vesentlig at hele befolkningen
høres og hensyntas. Arealer må planlegges og disponeres på en slik måte at det kan virke
forbyggende med tanke på utenforskap for sårbare barn, unge og eldre. Kommunen bør skaffe til
veie tilstrekkelig data, sammenstille ulike datakilder og analysere utviklingstrekk og
påvirkningsfaktorer for utenforskap og ulikheter i folkehelse. Analysefaglig kompetanse er
nødvendig for å sikre et godt grunnlag for viktige beslutninger i kommunens planarbeid.

Vi anbefaler Helsedirektoratets nettsider for informasjon om folkehelse og planlegging. Videre vil vi
peke på behovet for å skape et mer aldersvennlig samfunn og finne nye og innovative løsninger på
de kvalitative utfordringer knyttet til aktivitet og fellesskap, jf. blant annet Meld. St. 1 5 (2017-201 8)
Leve hele livet . Det er viktige med et folkehelsefokus også for den aldrende delen av befolkningen, jf.
NIBR-rapport 201 7:1 6. Vi viser videre til Nasjonal strategi boligsosialt arbeid (201 4-2020)  Bolig for
velferd  og anbefaler www.veiviseren.no .

S a m f u n n s s i k k e r h e t o g k l i m a t i l p a s n i n g

Vi anbefaler DSBs veileder  Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging  (201 7). Områder må
vurderes ut fra sikkerhetshensyn, for eksempel overvann, grunnforhold, fare for ulykker eller annen
fare. Det er viktig å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur samt
sikre materielle verdier. Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyser ved utarbeidelse av planer for
utbygging, jf. plan- og bygningsloven § 4-3.

Vurdering av grunnforhold og områdestabilitet er viktig, jf. TEK 1 7 § 7-3 med veiledning.

http://www.ssb.no/kommunefakta
http://www.veiviseren.no/
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Vi viser også til NVEs retningslinjer og veiledere om tematikken, blant annet 2/2011
Flom- og skredfare i arealplaner  og 7/2014  Sikkerhet mot kvikkleireskred . Håndtering av overvann og
flommer blir stadig mer aktuelt. Vi anbefaler nettsiden www.klimatilpasning.no og DSBs veileder
Klimahjelperen. Kommunens grønnstruktur bør ses i sammenheng med behovet for klimatilpasning,
for blant annet å håndtere et framtidig klima med mer overvann etter perioder med mer intens
nedbør.

Uttalelse til foreslått planprogram
Nye utbyggingsområder, endret utbyggingsformål, åpning for spredt bebyggelse i LNF-områder,
båndlegging etter plan- og bygningsloven § 11-8 d) og visse endringer i de utfyllende bestemmelsene
utløser krav til konsekvensutredning av arealdelen, jf. Kommunal- og
moderniseringsdepartementets veiledningsnotat  Konsekvensutredninger for planer etter plan- og
bygningsloven (juli 2017) .

Det fremgår av veilederen til konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel at
« Utredning av alternativer bør stå sentralt i kommuneplanens arealdel. Med «alternativer» menes
her både alternative løsninger for overordnet utbyggingsmønster og alternative konkrete
utbyggingsforslag. I tråd med dette bør konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel
fokusere på hvordan viktige miljø- og samfunnshensyn påvirkes av alternative strategiske valg som
er oppe i planarbeidet.

KU-forskriften krever en beskrivelse av virkningene både av de enkelte utbyggingsområdene, hver
for seg, og av de samlede arealbruksendringene i planen. Kravet om en samlet vurdering
innebærer et overordnet nivå der langsiktighet og helhet bør stå sentralt. »

Vi viser også til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanleggings punkt
5.1-5.4 og 6.4. Vi ber kommunen gjennomgå planprogrammet for å avklare om disse føringene i
nødvendig grad er dekket.

Tilsvarende gjelder statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
punkt 4.3.

Vi vil videre anbefale at det synliggjøres noen konsekvenser av ulike forslag til utbygging. Det bør
vurderes å gjøre enkle klimautslippsberegninger for ulike forslag til utbygging. Se
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Beregne-effekt-av-
tiltak/SAmordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging---beregne-effekt/ for mer informasjon om
beregning av utslipp.

Nedenfor følger noen kommentarer til konkrete deler av foreslått planprogram.

2 . 2 N a s j o n a l e f ø r i n g e r

Vi mener alle de aktuelle statlige planretningslinjene/rikspolitiske retningslinjene bør fremgå
spesifikt i planprogrammet. Dette gjelder da:

statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)

5 . K o n s e k v e n s u t r e d n i n g o g a l t e r n a t i v v u r d e r i n g

http://www.klimatilpasning.no/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Beregne-effekt-av-tiltak/SAmordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging---beregne-effekt/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Beregne-effekt-av-tiltak/SAmordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging---beregne-effekt/
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Vi savner en omtale av metodikk og kunnskapsgrunnlag for konsekvensutredningen. Vi viser til
forskriften § 1 4 b.

I listen for angitte tema i konsekvensutredningen mener vi klimagassutslipp bør fremgå spesifikt,
eventuelt nevnes under samordnet areal- og transportplanlegging. Det bør også vurderes om
klimatilpasning bør være et eget punkt i listen, eller om det eventuelt kan nevnes under «Flom og
ras».

7 . M e d v i r k n i n g o g i n f o r m a s j o n

Vi vil anbefale bruk av regionalt planmøte, jf. plan- og bygningsloven § 5-4, underveis i prosessen.

8 . F r a m d r i f t

Framdriftsplanen anslår vedtatt arealplan i kommunestyret i juni 201 9. Basert på erfaring med andre
kommuneplanprosesser er vi usikre på om dette er realistisk. Det må i så fall resultere i begrensede
endringer i arealdelen.

Vi vil avslutningsvis minne om at de som har avgitt uttalelse skal gjøres kjent med fastsatt
planprogram, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 1 6. Vi ber om å få planprogrammet tilsendt.
Kommunen skal i sitt saksframlegg redegjøre for høringsuttalelsene og hvordan de er vurdert og
ivaretatt i planprogrammet.

Vi anbefaler nettsidene www.planlegging.no , www.miljøkommune.no , og www.miljøstatus.no .

Vi vil komme tilbake til saken når planforslaget sendes på høring, og vurdere in de nasjonale og
regionale hensynene er fulgt opp. Vi ber kommunen ta kontakt dersom noe er uklart.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden (e.f.)
seksjonssjef

Carl Henrik Jensen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Kopi til:
Statens vegvesen Region øst e-post
Østfold fylkeskommune e-post

http://www.planlegging.no/
http://www.milj�kommune.no/
http://www.milj�status.no/
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Telefon: 69 11 70 00 Org.nr.: 842 952 972

Høring - planprogram og varsel om oppstart kommuneplanens arealdel - 2019-2030 - Våler

Formannskapet i Våler vedtok 15. november 2018 å legge planprogram for rullering av
kommuneplanens arealdel 2019-2030 ut på høring. Samtidig varsles det oppstart på selve
planarbeidet.

Rullering av kommuneplanens areadel er en oppfølging av planstrategien. Arealdelen skal svare
på visjonen vedtatt i 2017 og samfunnsmålene i forslag til kommuneplanens samfunnsdel, som
nå er på høring. Kommunen har et mål om å vedta arealdelen i juni 2019.

Innspill til planprogram

Planprogrammet inneholder de punkter som plan- og bygningsloven lister opp for et
planprogram.

Formål
Arbeidet med arealdelen er en revisjon av arealplanen fra 2011. Det er ikke hele arealdelen
som er til rullering, kun utvalgte tema:

Bolig
o faktisk behov for boligareal skal vurderes

Områder for friluftsliv
o eksisterende områder og tilgang til disse
o vurdere behov for flere/nye offentlige friluftsområder

Område for sentrum
o Kirkebygden er sentrum, og overordnede grep for sentrumsutvikling og

avgrensning av sentrumsområdet skal vurderes

Våler kommune vil også benytte anledning til oppretting av «tekniske» feil i gjeldende plan.

Utredninger
Planprogrammet lister ikke opp behov for utredninger. Fylkesrådmannen forstår forslaget dit
hen at planen og konsekvensutredningen skal basers på eksisterende kunnskap og
fagrapporter. Planprogrammet redegjør for at det i forbindelse med vurdering av arealbehov
skal tas stilling til ønsket befolkningsvekst og at boligbyggeprogrammet vil bli vurdert på nytt,
bl.a. med utgangspunkt i nye prognoser fra SSB. I denne sammenheng vil det også bli vurdert
om det er behov for utredninger/vurderinger på tvers av kommunegrensene i regionen.

VÅLER KOM M U NE Vår ref.: 261865/2018 - 2018/12715
Kjosveien 1 Deres ref.:
1592 VÅLER I ØSTFOLD Dato: 08.01.2019
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Alternativvurderinger
Alternativvurderingen til nye utbyggingsområder vil omfatte 0-alternativ og/eller at
utbyggingsområder veies opp mot hverandre. I denne vurderingen skal målsettinger i
samfunnsdelen tydeliggjøres. Vi spiller inn at det må ligge klare kriterier til grunn for en slik
siling/veiing av alternativer opp mot hverandre, for å sikre måloppnåelse og likebehandling.
Arbeidet med slike kriterier kan være en fin måte å sikre politiske drøftinger omkring de valg
som skal gjøres når innspillene skal sorteres og når den langsiktige arealstrategien nedfelles
på kartet.

Fremdrift og prosess
Planprogrammet anslår fastsetting av planprogram i februar, og vedtak av arealdel i

juni. Selv om revideringen er begrenset til tre tema, så er det vår oppfatning at det er en
formidabel jobb som skal gjøres, særlig med utgangspunkt i at bolig og sentrumsområder er
to av temaene. Å forvente vedtak i juni synes noe optimistisk.

Medvirkning
Det er positivt at kommunen, både i forbindelse med planprogrammet og utarbeidelse av
planforslaget legger til rette for medvirkningsprosesser i form av møter og digitale
plattformer.

Konsekvensutredning
Planprogrammet beskriver at konsekvensutredningen skal være todelt. Den skal vise
virkningen for miljø og samfunn som helhet, og det skal gis en vurderingen av konsekvensene
av nye utbyggingsområder og endret utbyggingsformål. Vi mener dette er en rett innretning
på en KU, og understreker viktigheten av den samlede vurderingen av planens virkninger, dvs.
virkningen av foreslåtte utbyggingsstrategier og av de samlede virkningene av planens
arealendringer. Det er viktig at KU svarer på måloppnåelse i fht samfunnsdelen. Hvordan
fungerer arealdel som virkemiddel i fht statlige føringer, regionale strategier og for å nå
målene i samfunnsdelen?

Temaer for konsekvensutredningen er listet opp i planprogrammet:

Forholdet til fylkesplanens langsiktig grenser og arealregnskap
Naturverdier
Kulturverdier
Jordvern
Radon/stråling
Støy og annen forurensning
Friluftsliv
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Transport
Teknisk infrastruktur
Sosial infrastruktur
Flom og ras
Barn og unges interesser
Samordnet areal- og transport
Bo- og nærmiljø
Sentrumsutvikling

I tillegg vil kommunen vurdere virkningen av planforslaget opp mot betydningen for folks
helse, trivsel og mestring. Dette trekker vi frem som positivt.

Planprogrammet beskriver en lang rekke temaene for KU, som favner bredt. Punktene er også
godt utdypet med viktige underpunkter.

Fylkesplanen har retningslinjer for rekkefølge og regionvis arealpott fra 2009-2050 (pkt 1.6).
Ved høring av arealdelen vurderer fylkesrådmannen kommunenes arealstrategi, plankartet og
bestemmelsene opp mot retningslinjer og regionale planbestemmelser. Vi ber om at
nødvendig underlag, for en vurdering av om pkt 1.6 er fulgt opp, følger med (som del av
planbeskrivelsen eller som vedlegg) ut på høring. Vi regner med at dette er dokumentasjon
kommunene uansett gjør, som del av sitt forberedende arbeid. Vi har utarbeidet et oppsett
for dokumentasjon av arealforbruk og forhold knyttet til den regionale arealpotten (vedlegg),
som vi håper kan være til hjelp for kommunen i arbeidet med å systematisere de data ØFK ber
om. Dokumentasjonen er også ment som underlag for å følge utviklingen over lang tid, noe
som også vil være av interesse for kommunen selv.

Innspill til oppstart av arbeidet med arealdelen

Temaene som løftes inn i denne revideringen er vesentlige for den langsiktige utviklingen av
Våler kommune. Vi viser til Fylkesplanen «Østfold mot 2050». Arealplanen må forholde seg til
de langsiktige arealstrategiene i denne og dens retningslinjer:

https://ostfoldfk.no/_f/p1/iaa0a4cbf-52d0-4c81-8095-1665c7986021/endelig-plandokument-
pdf-format.pdf

Fylkesplanen har også en kartdel, som finnes her:

https://ostfoldfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=16adc3c79ac84dd4b2
5d33c36786dcac

https://ostfoldfk.no/_f/p1/iaa0a4cbf-52d0-4c81-8095-1665c7986021/endelig-plandokument-pdf-format.pdf
https://ostfoldfk.no/_f/p1/iaa0a4cbf-52d0-4c81-8095-1665c7986021/endelig-plandokument-pdf-format.pdf
https://ostfoldfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=16adc3c79ac84dd4b25d33c36786dcac
https://ostfoldfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=16adc3c79ac84dd4b25d33c36786dcac
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Befolkningsvekst og arealpott
Prognoser i boligbyggeprogrammet viser over 7000 innbyggere i 2030. Dette ligger til grunn
for samfunnsdelen. I arbeidet med arealdelen skal dette revurderes, og politisk ønske om
vekst skal vurderes i forhold til SSB sine framskrivninger, som viser 8800 i 2040. Kommunen vil
drøfte ønsket vekst, og se den i sammenheng med sosial og teknisk infrastruktur. Ut i fra
dette skal kommunen se på faktisk arealbehov for arealer til bolig.

Fylkesrådmannen mener dette er en god fremgangsmåte. Vi spiller inn at arealbehovet ikke
ses på som en 1-1-sammenheng med for ventet befolkningsvekst. Kommunen må gjøre
vurderinger av hvor store reserver som ligger i gjeldende reguleringsplaner, og hvor stort
potensiale det er for fortetting og ev transformasjon til bolig i kommunen. Særlig vil styrking
av sentrum og valg av boligtypologi ha betydning for hvor stor behovet vil være for «nye»
arealer til bolig. Våler kommune deler regional arealpott med Råde og Moss/Rygge.
Arealpotten er ikke fordelt. Nye utbyggingsområder vil ta av felles pott som skal holde til
2050. Fremtidige utbyggingsarealer, som av ulike årsaker ikke er egnet for utbygging, bør
vurderes tatt ut. Det skal ikke legges inn nye utbyggingsarealer på dyrket mark (fylkesplanens
retningslinje 1.1.11).

ØF K vil i sin vurdering av kommuneplaneforslaget vurdere forslaget opp mot:
«realistisk behov» ut i fra forventet befolkningsvekst etter SSB sitt M M M-alternativ
kommunens dokumentasjon av fortettings-/transformasjonspotensiale
muligheten for å veksle ut arealer.

Vi viser til fylkesplanens retningslinjer og mål om redusert arealforbruk pr innbygger. Til grunn
for fastsettelse av regional arealpott ligger en forventning om redusert arealforbruk på 2
m2/innbygger/år. Kommunen bør vurdere om det er aktuelt med felles arbeid/samordning
med de andre kommunene i Mosseregionen. Dersom det er ønskelig fra kommunens side, vil
ØF K kunne bidra i disse drøftingene. Vi spiller inn at regionalt samarbeid om areal- og
transport og forholdet til arealstrategien er et viktig tema. Vi ser at det er utfordrende for
Våler kommune å gjennomføre tilstrekkelig samordning nå, bl.a. fordi det i Moss/Rygge er
stort fokus på kommunesammenslåingsprosessen. Det er da naturlig at det samtidig er
mindre ressurser til og fokus på samordning i regionen ellers.

Bolig
Ved sentrumsutvikling og boligutvikling viser vi til fylkesplanens regionale strategier (som
kommunen i regionen selv har utformet) og retningslinjer:
Regional strategi:
• Boligutvikling
Regionen er bevisst det felles boligmarkedet og vil samarbeide om en variert boligutbygging.
Det legges vekt på utbygging i form av fortetting og transformasjon i by- og
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områdesentrene. Landkommunene skal kunne tilby boliger i et livsløpsperspektiv.

Under regionale arealstrategier for Mosseregionen heter det:  «Arealene inn mot og i 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 sentrumsfunksjonene i Våler. Øvrige områder i Våler er preget av spredt
utbygging. Vålers karakter og utbyggingsmønster gjør at det aksepteres tilsvarende andel
spredt utbygging som i Indre
Østfold. …… Våk og Kirkebygden er definert som områdesentre i Våler, og skal ta brorparten av
forventet befolkningsvekst.»

Ut fra de tema som er gjenstand for rullering nå trekker vi frem fra fylkesplanens
retningslinjer nr. 1 «Samordnet areal- og transportplanlegging».

Samtidig peker vi på utfordringer i enkelte grender/boligfelt, som trenger drøftinger og
virkemidler som går på tvers av sektorer . Arealdelen er her kun ett av flere virkemidler. I
arealplansammenheng vil temaer som b oligtypologi , s ammensetning av boliger samt fysisk
utforming og nærhet og tilgjengelighet til nærområdekvaliteter være et virkemiddel.

Friluftsliv
Det er positivt at kommunen prioritert tema friluftsliv inn i kommuneplanrulleringen, og at
det vil bli gjort vurderinger i fht nødvendig sikring. Våler kommune er i gang med å kartlegge
og verdsette friluftsområdene sine nå. Dette vil være nyttig underlag for de vurderinger
kommunen skal gjøre i arbeidet med arealdelen.
Vi viser til Fylkesplanens regionale strategi :

«Vansjø
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.»

Videre viser vi til fylkesplanens retningslinjer pkt nr 3 « Vernehensyn» og nr 4 « Kystsone og
vassdragsnære områder», som særlig viktig.
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Kulturminner og kulturmiljø
Det bør i planprogrammet tas med at kommunedelplan for kulturminner er under
utarbeidelse, og at prosessen med denne skal skje samtidig med arealplanen.
Kulturminneplanen må være førende for arealplanen.

For øvrig har vi følgende innspill til selve planarbeidet:
Bruk av hensynssoner i plankartet er et viktig verktøy for å signalisere kulturminner og
kulturmiljøer. Hensynssone C (SOSI 570 - hensynssone kulturmiljø) skal benyttes på viktige
kulturmiljøer av lokal, regional eller nasjonal interesse (som ikke er fredet). Vi forutsetter at
kommunen utarbeider gode avgrensninger for hensynssonene, slik at man ivaretar
landskapsrom og helheter. Dette må samordnes med det pågående arbeidet med ny
kulturminneplan. Det er først gjennom arealdelen at intensjonene i kulturminneplanen får en
virkning.

Kirkebygda i Våler er definert som et regionalt verdifullt kulturmiljø i Fylkesplanen.
Middelalderkirken, den fredete prestegården, bygdetunet på Berg, herredshuset,
hovedbygningen på nordre Flesberg, 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 må
derfor avmerkes med hensynssone kulturmiljø.

For hensynssonene må det utformes gode retningslinjer som ivaretar kulturminneinteressene
og klargjør hvilke hensyn som må tas ved videre utvikling. Eksempelvis kan det ikke
gjennomføres spredt utbygging eller bygging av dominerende og lite stedstilpassede
landbruksbygg i slike soner. Kommunen må i planarbeidet også vurdere om det er særskilte
områder som skal vises med hensynssone landskap.

Som en landbrukskommune vil vi også rette oppmerksomheten mot gårdstunene, og at disse
er en viktig del av kulturlandskapet i kommunen. Å opprettholde de tradisjonelle
tunstrukturene og bevare eldre bygninger i tunene vil være vesentlig i Våler. Vi oppfordrer til
at dette tas inn i planen.

Riksantikvaren tilrår at alle automatisk fredete kulturminner skal markeres med rune-R på
kommuneplankartet. Større fornminneområder, som gravfelt eller bygdeborger med en
geografisk utstrekning kan markeres med hensynssone D (båndlegging etter annet lovverk).
Det forutsettes at det benyttes seneste versjon av Riksantikvarens kulturminnedatabase
Askeladden for å eksportere disse dataene. Videre skal fredete bygninger og anlegg markeres
med FKM (fredet kulturminne) på plankartet. For Våler gjelder dette prestegårdens
våningshus og stabbur, samt middelalderkirken.
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Det vil være viktig ved utformingen av kommuneplanens arealdel at nye byggeområder ikke
kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner eller hensynssoner omkring andre
prioriterte kulturmiljøer.

Vi henviser forøvrig til Kulturminneplan for Østfold 2010-2022. Planen trekker opp regional
kulturminnepolitikk og det er viktig at denne følges videre opp gjennom kommunale planer. I
arealplanen bør det også tas inn et eget punkt om hvilke dispensasjonssaker som skal
oversendes fylkeskommunen.

Oppretting av karttekniske forhold
Planprogrammet redegjør for at enkelte karttekniske feil skal rettes opp. Det vises bl.a. til
bolig- og næringsområder i LN F-områder. Fylkesrådmannen forstår planprogrammet dit hen
at disse endringene ikke skal endre «politikken» eller det juridiske forholdet, men rydde opp i
tvetydigheter og konkrete feil. I vurderingen av disse endringene vil fylkesrådmannen
vektlegge om det juridiske i planen endres og om det politiske i planen endres. Vi viser her til
retningslinjer i fylkesplanen, som beskriver spredt boligutbygging (pkt 1.1.13) og spredt
næringslokalisering (pkt 1.1.14).

Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av

Vedlegg:

1 Arealregnskap

Kopi til:

F YLKE SM AN N E N I
ØSTF OLD

P OSTB OKS 325 1502 M OSS

Linda Iren Karlsen Duffy Kari Ottestad
konstituert fylkesplansjef rådgiver
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Status fylkesplanen
Fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050» - ble vedtatt av fylkestinget i Østfold 21. juni 2018. Fylkestingets vedtak medførte behov for noen
endringer i plandokumentet. Justert plandokument ble stadfestet av fylkesutvalget 22. august 2018. I forbindelse med høringen av fylkesplanen
varslet H alden og Eidsberg kommuner at de kunne ha innvendinger til fylkesplanen. Eidsberg kommune har opprettholdt sine innvendinger til pkt
1.13 og 1.14 i retningslinjene. Innvendingene er oversendt departementet for avklaring.

Iverksetting
Dette notatet skal klargjøre fylkesplanens retningslinje om arealregnskap, pkt 1.1.14.
For å sette denne retningslinjen inn i en sammenheng er de mest sentrale retningslinjene for arealeffektivitet og fortetting gjengitt under.

Arealregnskap
Fylkesplanens retningslinjer sier:
1.1 Krav om fortetting med kvalitet

1.1.4 Det skal stilles krav om høy arealutnyttelse i form av fortetting og transformasjon innenfor tettbebyggelsen.

1.1.14 Oppfølging av retningslinjene for effektiv arealutnyttelse skal skje gjennom arealregnskap i kommuneplanen. Arealforbruket må
dokumenteres og følges opp over tid.

1.6 Rekkefølgebestemmelse for framtidig tettbebyggelse
I plankartene er det fastlagt langsiktige grenser mellom by-/regionsenter og områdesenter og omlandet. Se forklaring i «kartvedlegg».

1.6.1 De områder som omfattes av rekkefølgebestemmelsen, er vist på plankartet med arealformål «framtidig tettbebyggelse». Kommunenes
handlingsrom innenfor disse områdene er begrenset
av arealpotten i punkt 1.6.2

1.6.2 For kommunenes detaljering av arealbruken gjelder følgende justerte arealpott for 2009-2050:
N edre Glomma: 18,0 km2 (fordelt mellom Sarpsborg- Fredrikstad og H valer kommune gjennom oppfølgende vedtak i kommunene)
Mosseregionen: 8,4 km2
Indre Østfold: 7,9 km2 gitt 15 000 nye innbyggere og 11,3 km2 gitt 20 000 nye innbyggere



 Halden/Aremark: 4,0 km2

Rakkestad kommune ble i 2017 flyttet fra Indre Østfold til region Nedre Glomma, og Aremark kommune er flyttet fra Indre Østfold til region
Halden/Aremark.

1.6.3 I kommuneplanprosessene skal kommunene prioritere en rekkefølge på de framtidige arealene for kommuneplanperiodene fram mot
2050. Ved beregning av nytt tettstedsareal må de allerede vedtatte framtidige utbyggingsformålene i kommuneplanene inngå i det totale
arealet.

1.6.4 SSBs definisjon av tettstedsareal* legges til grunn, dvs. at tettstedet omfatter flere typer arealbruk, både utbyggingsformål, veiareal,
parkering, jernbane og grønnstruktur innenfor tettstedet.

1.6.5 Arealer innenfor den framtidige tettbebyggelse som ikke skal tas i bruk til utbyggingsformål, bør sikres gjennom kommuneplanene som
LN F-områder og båndleggingsområder.

Andre retningslinjer med indirekte betydning for oppfølging av arealregnskapet:
1.1.18 Nye Moss og Indre Østfold kommuner skal gjøre ny avgrensning av langsiktig grense i den nye kommuneplanen. Avgrensningen skal skje
innen to år etter etableringen av kommunene og skal skje i tett samarbeid med fylkeskommunen og regional stat.

1.1.19 I Nye Moss og Indre Østfold kommuner bør dyrket- og dyrkbar mark som i dag ligger innenfor langsiktig tettstedsgrense revurderes i
første kommuneplanprosess, og bør ikke påbegynnes i mellomtiden.

1.1.20 Halden kommune skal gjøre ny vurdering av utviklingsretning, langsiktig grense, regionalt næringsområde og rekkefølgebestemmelser i
førstkommende rullering av sin kommuneplan, senest innen 2020. Avgrensningen skal skje i tett samarbeid med fylkeskommunen og regional
stat.



Oppfølging av retningslinjens pkt 1.1.14 . Hva krever ØFK av kommunen i kommuneplanrullering?

Kommunene skal dokumentere arealforbruk knyttet til de byer/områdesentra som på fylkesplankartet er avgrenset med langsiktig grense. Dette
gjelder også for Rømskog, hvor langsiktig grense er nedtegnet i kommuneplanens arealdel. Det er kun arealer knyttet til de byer/områdesentra
som er avgrenset med langsiktig grense som får innvirkning på arealpotten (se retnline 1.5.2 for hvilke områder dette er).

Lokalsentrene (definert i retningslinje 1.5.2) kan utvikles i hht til retningslinje 1.5.4. Utvikling av lokalsamfunnene får ikke innvirkning på
arealpotten. Utviklingen her skal stå i forhold til størrelsen på lokalsamfunnet, og hva som er behovet for å opprettholde levende lokalsamfunn.

Spredt utbygging er utbygging utenfor fylkesplanens senterstruktur (def. i retningslinje 1.5.2), og skal bare skje i tilknytning til grender som
defineres i kommuneplanens arealdel. Retningslinje 1.13.9 setter rammer for omfanget av spredt boligbygging for hver kommune. Spredt
utbygging får ikke innvirkning på arealpotten.

Fylkesplanens arealstrategi med arealpott ble vedtatt i 2009, og dette er startpunktet for det langsiktige arealregnskapet for Østfold.

Hvordan dokumentere?
Kommunene velger selv hvilken metodikk som skal brukes for å dokumentere hvordan kommuneplanens arealdel forholder seg til arealpotten. I
henhold til retningslinje 1.1.14 skal kommunene, i kommuneplanrulleringer, gjøre rede for arealforbruk og forholdet til arealpotten. Østfold
fylkeskommune har ved hjelp av Asplan Viak, og i samarbeid med kommunene i nedre Glomma fått utarbeidet en metodikk, som kommunene
kan benytte. Denne metodikken er også brukt i Indre Østfold og for Halden for å justere arealpotten, og for å finne status for hvilke arealer som
faktisk var tatt i bruk til tettstedareal på et gitt tidspunkt. Dette gir kommunene mulighet til å følge arealutviklingen over tid.

ØFK ser det som en klar fordel om kommunene nytter en mest mulig tilsvarende metode for å dokumentere arealforbruk og -behov. Vi anbefaler
at kommunene nytter forslaget til oppsett nedenfor. Her har vi satt inn fiktive tall for en kommuneplanrullering. Vi har også satt opp
dokumentasjon for utvikling i lokalsentra og spredt utbygging. Det er ikke krav om slik dokumentasjon i fylkesplanens retningslinjer. Foreslått
oppsett rommer tall kommunene, etter vår mening, uansett må ha som underlag for egen del, og som underlag for å redegjøre for forholdet til
fylkesplanens retningslinjer 1.5.3, 1.5.4 og 1.13.



By-/regionsentra og områdesentra

Tabell for arealer knyttet til by-/regionsentra og områdesentra med langsiktig grense i fylkesplanens retningslinje 1.5.2. Med unntak av
videreførte arealer, er dette arealer som spiller inn på arealpotten. Nedenunder er det vist et fiktivt eksempel fra et områdesenter.

Felt-
kode
på
plan-
kart
og i
KU

Navn på
områder
tilknyttet
tettsted som
avgrenses av
langsiktig
grense i
fylkesplanen

Nye
arealer til
bolig lagt
inn
utenfor
langsiktig
grense. I
daa

Nye
arealer til
næring
lagt inn
utenfor
langsiktig
grense. I
daa

Nye
arealer til
andre
formål lagt
inn utenfor
langsiktig
grense

Tatt ut
areal fra
gjeldende
arealdel i
daa/m2

Videreført
fremtidige
arealer fra
tidligere
kommunepla
n. Ev fordelt
på B/N

Tot potensiale
i kommuneplanen
B/N/Annet i daa

Forhold til
arealpotten:

Daa som tar av
arealpotten i daa
ev antall daa som
tilbakeføres til
LNF

B1/1 Boligtoppen II 25 daa - - -

B2/2 Boligdumpa - - - 90

B3/3 Boligtoppen
delfelt I

- - - - 50

N1/10 Næringstoppen - 30 daa

S1/15 Spretten
Barnehage

- - 50 daa

SUM 25 30 50 90 50 75/30/50

SUM 105 90 50 Forbruk: 15

Tilbakeført: -



LOKALSEN TE R
For avgrensning og omfang i lokalsentra (definert i fylkesplanens retningslinjer pkt 1.5.2) gjelder fylkesplanens retningslinjer pkt 1.5.3 og 1.5.4. Vi
viser også til retningslinje for funksjonell lokalisering i pkt. 1.7.5.
Eksempel på dokumentasjon som ønskes for utviklingen av et lokalsenter:

Feltkode
på
plankart
og i KU

Navn på områder lagt
inn i tilknytning til
lokalsenter

Nye lagt inn
B/N i daa

Areal tatt ut fra
kommuneplanen

B/N i daa

Videreført fremtidige
arealer B/N fra gjeldende
plan

Tot potensiale i
daa i planperioden

B/N

B11/11 Furutoppen 30/0 - - 30/0

B12/12 Granlia 0/20 - - 0/20

B13/13 Bjørkesvingen - - 30/0 30/0

314/14 Seljeveien - 80/0 -

Sum 80/0 60/20

Dette er arealer knyttet til utvikling av et lokalsenter, som ikke tar av arealpotten. Lag gjerne tabell for hvert lokalsenter definert og kartfestet i
fylkesplanen.



Tabell for totalt areal nyttet til utbygging i lokalsentrene for hver kommuneplanrullering etter av fylkesplanen ble vedtatt i 2009.

Kommuneplanperiode Forbruk til bolig daa

Lagt inn/tatt ut

Forbruk til næring
daa

Lagt inn / tatt ut

Forbruk andre formål daa

Lagt inn/tatt ut

%-vis boligandel
tilknyttet
lokalsentrene i
planperioden

Første kommuneplan
etter vedtak av
fylkesplan i 2009

Andre kommuneplan
etter vedtak av
fylkesplanen i 2009



SPREDT U TBYGGI N G

Egen tabell for arealer som er spredt utbygging, og som begrenses oppad til x % av den tot boligutbyggingen Retningslinje 1.13.9) . En tabell for
hver grend definert i kommuneplanen

Nr på kart
og i KU

Navn på områder lagt
inn i tilknytning til
grend

Nye lagt inn daa/ant
enheter

Areal tatt ut fra
kommuneplanen

daa/ant enheter

Videreført fra gjeldende
plan

Daa/ant enheter

Tot potensiale
daa/enheter

Tabell som viser tot areal/antall enheter knyttet til spredt utbygging for hver kommuneplanrullering

Kommuneplanperiode Forbruk til bolig daa/ant
enheter

Andel av boligutbyggingen
i %

Første kommuneplan etter
vedtak av fylkesplan i 2009

Andre kommuneplan etter
vedtak av fylkesplanen i 2009



Kommunene nytter ulike type bestemmelser i kommuneplanen, enten knyttet til maksimal %-vis spredt utbygging eller som antall enheter i
planperioden knyttet til hvert delfelt på plankartet. Kommunen må lage følgedokumentasjon som tilpasses disse forholdene.

KOM M UN EPLAN SOM H ELH ET

Eksempel Våler kommune

Forbruk til
bolig daa

Lagt inn/tatt
ut/videreført

Forbruk til
næring daa

Lagt inn/tatt
ut/videreført

Forbruk
andre formål
daa

Lagt inn/tatt
ut/videreført

Antall daa
nye
arealer/daa
videreførte
for alle
formål

Tot forbruk av
arealpott i
kommuneplanen

%-vis fordeling
bolig sentrum og
lokalsamfunn + %
spredt.

Arealpott
daa i
regionen

Arealforbruk
pr innbygger
pr gitt dato

Kommuneplan
2011-2023

daa/daa/daa daa/daa/daa daa/daa/daa daa/daa daa Kirkebygden:

Våk:

Svinndal:

Spredt:

Rest
regional
arealpott

01.01.2011

Kommuneplan
2018-2030

daa/daa/daa daa/daa/daa daa/daa/daa daa/daa daa Kirkebygden: 50%

Våk: 30%

Svinndal: 10%

Spredt:10%

Rest
regional
arealpott

X daa

01.01.2018



Felt ØFK fyller ut

Mosseregionen

Kommuneplanperiode Våler kommune Råde kommune Moss kommune Rygge kommune Arealpott

8 km2

2011-2023 X daa X daa X daa X daa X km2/ x daa

2018-2030 X daa *

*Nye Moss kommune

Merknader til
kommuneplanrulleringer/reguleringer

Merknad



Nedre Glomma
Kommuneplanperiode Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Rakkestad

kommune
Arealpott

15,6 km2

Justert: 18,0 km2

X daa X daa X daa * X km2/ x daa

X daa X daa X daa X daa

*Inngår her som del av arealregnskapet for Indre Østfold

Merknader til
kommuneplanrulleringer

Merknad

Sarpsborg Ikke vekslet ut arealer i rullering 2015. Må tas med i vurderingen ved neste rullering.



Indre Østfold
Kommune-
planperiode

Eidsberg Marker Trøgstad Skiptvet Hobøl Spydeberg Askim Rømskog Rakkestad Aremark Arealpott Innbyggere

6.7 km2

Justert:

7,9 km2 gitt
15 000 nye
innbyggere

11.3 gitt
20 000 nye
innbyggere

x

x x x x x x x x * x

xx x x x xx x x x *** ** xx

X daa X daa X daa - - - X km2/ x
daa

x

X daa X daa X daa X daa - - x



- -

*Ikke avgrenset som områdesenter. Ikke del av arealregnskapet.
**Inngår fra nå i arealregnskapet sammen med Halden
***Inngår fra nå i arealregnskapet for Nedre Glomma

Merknader til
kommuneplanrulleringer

Merknad



Halden
Kommuneplanperiode Aremark kommune Halden kommune Arealpott

Halden: 3.0 km2

Justert for Halden/Aremark: 4,0 km2

* X daa X km2

X daa X daa X km2

*Ikke del av arealregnskap

Merknader til
kommuneplanrulleringer

Merknad

* SSB sin definisjon av tettstedsareal



https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett/aar

En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige
50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks.
være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til
tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen.

Det generelle kravet om maksimal avstand mellom bygninger i tettsteder økes i fra 50 meter og opp til 200 meter for følgende bygningstyper:

Boligblokk
Industribygg o.l.
Varehus, kontor, lager o.l.
Offentlig bygg, undervisning, sykehus og lignende

Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av
byggeaktivitet og befolkningsutvikling.

Tettstedene avgrenses uavhengig av de administrative grensene.

Personer fordeles etter bostedsstrøk, dvs. om de bor i tettbygd eller spredtbygd strøk. Tettbygde strøk er de områdene som omfattes av
tettsteder, og spredtbygde strøk er alle områder utenfor.

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett/aar








Våler kommune
Kjosveien 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD

D ato: 04.01.2019
Vår ref : 18/03898 - 2
D eres ref :

Uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for
Våler kommune i Østfold

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 16. november 2018 .

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. j uni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø - og samfunnshensyn.

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og a ndre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.

Saken
Våler kommune i Østfold har lagt ut planprogram for begrenset rullering av
kommuneplanens arealdel til høring. Kommunen ønsker en rullering spesifikt for
områder for bolig, friluftsliv og sentrumsformål.

Våler kommune har noen registreringer lokalt viktige mineralske ressurser , samt flere
registreringer som ikke er registrert med verdisetting av Norges geologiske
undersøkelse. DMF registrerer at det ikke er gjort noen grundig vurdering av
ressurssituasjonen eller behovet for mineralske ressurser i kommunen i gjeldende
kommuneplanens arealdel.

Forvaltning av ikke - fornybare ressurser
Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter forvaltning av
mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer
også å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for fremtiden og kommende
generasjoner. I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, bør unngå å

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N - 7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 4 6 0 0

E-POST post @dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO 5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92
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båndl egge registrerte mineralressurser gjennom area lbruk som bygg er ned
forekomster, eller legger andre begrensninger for framtidig utnytting av ressursene.

Gjennom god planlegging kan kommunene skaffe seg en oversikt over hvor langt fram i
tid eksisterende massetak og råstoffområder dekker behovet for byggeråstoff i
fremtiden. DMF minner om at det skal utredes konsekvenser for viktige
mineralressurser som et ledd av konsekvensutredning for nye arealformål. Til arbeidet
ber vi om at Norges geologiske undersøk else (NGU) sine ressurskart legges til grunn.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no .

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad Håvard Hammerstad
seksjonsleder rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Håvard Hammerstad

Mottakere:
Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Kopi til:

http://www.dirmin.no/


Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990 , Skøyen
N - 0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensv n. 144, Skøyen
N - 0247 OSLO

Internett
www. hafslundnett .no
firmapost@ hafslundnett .no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

Deres dato
2018 - 11 - 16

Vår dato
2019 - 01 - 10

Deres referanse
18/1345 - 5/AGT

Vår referanse
85023

VÅLER KOMMUNE
KJOSVEI EN 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD

Vår saksbehandler
Natasa Sandvold
Mail:
natasa.sandvold@hafslund.no
Tlf: 4 72 53 484

Kopi til

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED KOMMUNEPLAN ENS AREALDEL I VÅLER
KOMMUNE 2019 - 2030

Hafslund Nett AS ( «HN») v i ser t i l varsel om oppstart av arbeid med komm uneplanens arealdel i Våler
kommune. H ø r i n g s f r i s te n e r 2019 - 01 - 11 o g u tt a lel sen e r de rm e d i nn e n f r i s te n .

HN har etter energiloven områdekonsesjon i Våler kommune. Dette innebærer at nettselskapet
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har HN
anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.

Planforslaget må t a h ø y d e f o r og hensyn til d e a n leg g s o m d e t e r n ød v e n di g f o r nettselskapet å
et ab le r e o g d r i f te .

1 Anlegg etablert etter anleg gskonsesjon (normalt regionalnett)
HN v i l g j ø re opp me r k s o m p å at det i kommunen er høyspenningsanlegg som er bygget etter
anleggskonsesjon gitt av Norges Vassdrags - og Energidirektorat (NVE). Kra f tled n i n ge r o g k ab el a n leg g
b y g ge t et t e r a n legg s k o n ses jo n e r i h o v ed sak u nn t a t t f ra Pla n - o g b y g n i n g s lo v e n , o g f o r di sse k an de t de r f o r
i kk e v edt as pl a n be s te mm e l ser e l le r v il k år s o m de l av r eg u le r i n g sp l an f o r a n d re te ma.

1.1 Eksisterende kraftledning
B y gge f o rb u d sb e l te t l a n g s de n aktuelle kraftledningen (Vammafoss - Hasle - Råde 1 og 2) e r totalt 28,5 m ete r,
det vil si 14,25 m e te r må l t h o r i s o n t a l t t i l hv e r s id e f ra sen te r av led n i n ge n . Vedlagte kart viser luftledningene
med tilhørende b y gge f o rb u d sb e l te, som er etablert i henhold til anleggskonsesjon .

Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for
magnetfelt og gjeldende byggeforbu dsbelte.

1.1.1 Hensynssone
Nettselskapet be r o m at t rase e n m e d b y gge f o r b u d sb e l t e t innarbeides i pl a n e n som en hensynssone
(faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart - og planforskriften .

Hensynssoner er ved siden av arealformål og best emmelser viktige elementer i kommuneplane ns arealdel.
Når nettselskapet anmoder kommunen om å innarbeide hensynssone for kraftledninger i regionalnettet, er
dette fordi dette er fareområdet med restriksjoner som har vesentlige betydning for arealbruken.
Re ttighetene, herunder byggeforbudsbeltet til kraftledningene er ervervet gjennom skjønn og avtaler.
Områdene som bes tatt inn som faresone har strenge begrensninger i arealbruken, og det er blant annet ikke
anledninger til å oppføre boliger i denne sonen. H N mener at kraftledningene i regionalnettet medfører så
klare restriksjoner på arealbruken at de skal inngå som en faresone.

Plansystemet legger opp til at hensynssoner skal inngå i reguleringsplaner. Dersom kommuneplanen
innarbeider hensynssonen i kommu n eplanens arealdel , er det også enkelt å videreføre den til kommende
reguleringsplaner.

mailto:natasa.sandvold@hafslund.no




3 Felles for el ektriske anlegg

3.1 Innt e g n i ng på p l a n kart
HN g j ø r op p m e r k s o m p å at sp e nn i n g s n i v ået f o r led n i n g sa n legge n e i k k e må p å f ø r e s i pl a n e n , h e r u n de r
pl a nk ar tet . Kra f tled n i n ge r s k al p å k art h a e n e nh etli g u t f o rm in g , u a vh e n gi g av sp e nn i n g s n i v å o g
e v e n t u ell e fy s i s k e f o r s k j elle r. P a ra ll e ll e l ed n i n ge r s o m g år i samme trasé, s k al teg n e s s o m é n led n i n g .
H ø y sp e nn i n g s k ab le r un de r b a kk e n teg n e s i kk e in n p å k a r tet . Nettselskapet v i ser i de nn e sammen h e n g
ti l Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (be redskapsforskriften) § 6 -
2 , o g N V E s V eiled n i n g ti l forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen , p k t
6 . 2 . 9.

Arealer som brukes til transformatorstasjoner avsettes i kommuneplanen til arealformål bebyggelse og
anlegg, underformål «A ndre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 15 1 0 , jf. vedlegg I til
kart - og planforskriften.

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen
avdeling i Hafslund Nett.

Med hilsen
Hafslund Nett AS

Natasa Sandvold
rådgiver
Avdeling rettigheter

mailto:firmapost@hafslundnett.no


M osseregionen i nterkommunale
brann og redning

E - post :
mib@brann.movar.no

Telefon:
69 24 78 50

MOVAR IKS
Foretaksregisteret:

Postadresse: Postboks 716, 1509 Moss NO 959 272 204
Besøksadresse: Tykkemyr 2, 1597 Moss Hjemmeside: Bankgiro:

www.brann.movar.no 6118.05.58941

Våler kommune
Att: Anne - Grete Trevor
Kjosveien 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD

Deres ref.: Vår ref.: 18/109 - 15 / DAHOI Dato: 10.01.2019

Svar på offentlig ettersyn av planprogram for kommunens arealdel 2019 -
2030

Viser til henvendelse fra Våler kommune, i brev datert 16. november 2018 , med k ommuneplanens
arealdel 2019 - 2030, offentlig ettersyn av planprogram .

Brannvesenet forutsetter at krav til tilrettelegging for rednings - og slokkemannskap i distriktet til
Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) er ivaretatt. Dette for at MIB skal kunne
utføre en effektiv rednings - og slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr.

Noen hovedpunkter som forutsettes ivaretatt er blant annet:

Vannforsyning:
Kommunen skal sørge for at vannforsyning frem til tomtegrenser i tettbebygde strøk er tilstrekkelig
til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.

I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for
at der er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.
Merk: Dersom kommunen gir aksept for at ESFR sprinkleranlegg kan benyttes som
kompenserende tiltak, forutsetter dette større vannmengde enn for et konvensjonelt
sprinkleranlegg.
I boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at brannvesen
disponerer passende tankbil.
Slokkevannskapasiteten må minst være 20 liter per sekund i småhusbebyggelse.
Slokkevannskapasiteten må minst være 50 liter per sekund, fordelt på minst to uttak, i annen
bebyggelse.
Tilstrekkelig mengde slokkevann må være lett tilgjengelig uavhengig av årstid.
Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen.
Jfr. Forskrift om brannforebygging § 21 og VTEK 10/17 § 11 - 17



Mosseregionen i nterkommunale
b rann og redning

E - post:
mib@brann.movar.no

Telefon:
69 24 78 50

MOVAR IKS
Foretaksregisteret:

Postadresse: Postboks 716, 1509 Moss NO 959 272 204
Besøksadresse: Tykkemyr 2, 1597 Moss Hjemmeside: Bankgiro:

www.brann.movar.no 6118.05.58941

Innsatstid:
Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning,
sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o. l., skal
innsatstiden ikke overstige 10 minutter.
Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder
fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike
tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.
Jfr. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 4 - 8

Tilrettelegging for rednings - og slokkemannskap:
Som del av prosjekteringen må ansvarlig prosjekterende innhente informasjon fra brannvesenet om
dimensjoneringskr iterier for atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler. Kriteriene kan
omfatte veiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste frie kjørehøyde, svingradius,
akseltrykk mv.
Jfr: Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk VTEK 1 0/17 § 11 - 17

Høyderedskap:
Mosseregionen interkommunale brann - og redning er ikke slik dimensjonert og har ikke til enhver tid
nødvendige ressurser for å kunne gi aksept til å benytte brannvesenets stigemateriell som sekundær
rømningsvei.

Det forutsette s at dette tas hensyn til i k ommuneplanens arealdel 2019 – 2030 og at fremtidig
bebyggelse samsvarer med lokalt brannvesens dimensjonering.
For flere opplysninger se Mosseregionen interkommunale brann - og rednings egen veiledning. Denne
finnes på Movar sin hjemmeside:
http://www.movar.no/tilrettelegging - for - slokkemannskaper.html

Denne uttalelsen er gitt på bakgrunn av mottatt informasjon. Dette medfører at MIB må ta forbehold
om å komme tilbake med ytterligere uttalelser .

Er det ønskelig med en ytterligere uttalelse fra brannvesenet, ta gjerne kontakt med undertegnede.

Med hilsen

Dag Tarje Høiby
Tilsynskoordinator

Dette brevet er elektronisk godkjent og trenger dermed ingen underskrift.

http://www.movar.no/tilrettelegging-for-slokkemannskaper.html
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N VEs uttalelse - Offentlig ettersyn av planprogram - Kommuneplanens
arealdel 201 9 - 2030 - Våler kommune, Østfold
Det vises til oversendelse av 1 6.1 1 .201 8.

Vi forventer av NVEs veileder 2/201 7 - Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksområder i arealplanlegging legges til grunn i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel .

Veilederens hovedformål er å klargjøre hva som anses som nasjo nale og vesentlige regionale interesser
knyttet til NVEs saksområder i arealplanlegging, og hva som skal til for at disse interessene skal være
tilstrekkelig ivaretatt i planer etter plan - og bygningsloven (pbl). Veilederen består av en innledende
beskrive lse av NVEs oppgaver og saksområder, og to tabeller som gir en oversikt over hvordan
nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder bør ivaretas på kommuneplan - og
reguleringsplannivå, slik at kommunen unngår innsigelse.

Veilederen fin nes på www.nve.no/arealplan .

Med hilsen

Paul Chr. Røhr
Fung. regionsjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

http://www.nve.no/arealplan
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Fylkesmannen i Østfold
Våler kommune (Østfold) v/Anne Grete Trevor
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