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1 Innledning
I forbindelse med oppstartsvarsling og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanrulleringen,
ba kommunen om innspill og kommentarer fra innbyggere og myndigheter.

Arealinnspill for konkrete forslag til omdisponering av arealformål er vurdert og framkommer som
eget vedlegg til kommuneplanen. I foreliggende dokument refereres og kommenteres innkomne
merknader fra myndigheter og organisasjoner .

I forbindelse med fasts etting av planprogrammet i formannskapet den 23.04.2019, ble en
oppsummering av innspill med rådmannens kommentarer vedlagt saken til politisk behandling . Her ble
både merknader tilknyttet planprogrammet og den generelle kommuneplanrulleringen oppsummert
o g kommentert. I hovedsak er de flest e momenter og fagområder felles i uttalelsene til
planprogrammet og kommuneplan rulleringen . Foreliggende dokument er derfor til en viss grad
gjentagende kommentarer til behandling av planprogrammet, men fokuset er i ster kere grad rettet
mot kommuneplanens arealdel og bestemmelser.

2 Faktiske opplysninger
15. november 2018 behandlet formannskapet forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel
og vedtok å varsle oppstart av arbeidet og å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

I kommunestyrets vedtak 25/18 ble det vedtatt at denne rulleringen skulle omfatte
formålene /temaene bolig, sentrum og friluftsliv . Varsel om oppstart av planarbeidet åpnet også for
nye innspill til de tre områdene.

I høringsperio den 16.11.2018 til 11.01.2019 mottok kommunen sju uttalelser fra myndigheter til
planprogrammet / kommuneplanens arealdel. Det er ikke innkommet uttalelser til kommuneplanen fra
innbyggere, med unntak av arealinnspill (omtales i eget dokument).

Merknader er innkommet fra følgende myndigheter/organisasjoner :

1. Fylkesmannen i Østfold
2. Fylkeskommunen, Østfold
3. Statens Vegvesen, Region øst
4. Direktoratet for mineralforvaltning
5. Hafslund
6. Mosseregionen interkommunale Brann - og redningsvesen
7. Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE)
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3 Innkomne merknader med rådmannens kommentarer

3.1 Fylkesmannen , brev datert 1 1 .01 .201 9
INNSPILL RÅDMANNENS KOMMENTAR
Rullering av arealdelen må også inkludere
endring/ tilpasning av bestemmelsene, slik at
arealdelen bli r et oppdatert og helhetlig
styringsverktøy og at prosesskrav i loven følges.

Tas til følge. Det er jobbet med å framstille mer
helhetlige bestemmelser til kommuneplanen og med
tydelig relasjon til plankartet / benevnelser av
arealformål og hensynssoner. Struktureringen av
bestemmelsene følger pbl. § 11 - 9 til § 11 - 11.

Det vises til at planen må følge nye/ reviderte
nasjonale og regionale føringer som har
kommet etter rullering av planen i 2011.
Særskilt nevnes:
• Nasjonale forventninger til regional og

kommunal planlegging (2015.)
• Statlige planretningslinjer for samordnet

bolig - , areal - og transportplanlegging
(2014.)

• Klimaloven (2018.)
• Statlige planretningslinjer for klima - og

energiplanlegging og klimatilpasning
(2018.)

• Nasjonal jordvernstrategi (2015.)

Tas til følge. Det er søkt å følge nevnte regionale og
nasjonale før inger i arbeidet med kommuneplanen.
Dette er spesielt redegjort for i vurderinger av
arealinnspill (og i planprogrammet), men følger også
av foreslåtte bestemmelser.

Arealbehov med konkrete byggeformål må
planlegges ut fra tidshorisonten til 2030.

Tas ti l følge, men utvides til en viss grad:
Arealbehovet vil gjelde til 2030. Det er imidlertid
vesentlig å peke på at SSBs prognoser til 2040 viser at
kommunens egne, høye prognoser sannsynligvis er
riktige.
I tillegg vil bestemmelser utfylle arealplanen som
styringsverktøy ift eventuelt høyere eller lavere
befolkningsvekst enn prognosene tilsier i dag. Det er
behov for å ha et visst handlingsrom ut ifra ukjente
faktorer og behov som kan oppstå underveis i
perioden.

Det stilles spørsmål om varslingens åpne punkt
om innspill til nye boligområder uten føringer.
Kommunen burde unngå å invitere til innspill
om arealbruk som er i strid med ønskede mål.

Innspillet tas til etterretning. Fra kommunens side har
det vært viktig å har en mest mulig åpe n
innspillrunde i tidlig fase av prosessen, fordi vi ønsker
å få utvidet perspektivet for hvordan
innbyggerne/private aktører tenker at kommunen
kan utvikles – i tråd med vår nye visjon, og i tråd med
mål om samskaping, ref. samfunnsdelen i revidert
utkast /utgave.

Om samordnet areal - og transportplanlegging:
Potensialet for fortetting og transformasjon bør
kartlegges.

Innspillet tas til etterretning. Kommunen ser behovet
for å gjennomgå analyser og mulighetsstudier for
nevnte tema. Da det er ikke har vært egne ressurser
til gjennomføring av gode prosesser på dette i forkant
av 1.gangsbehandlingen, foreslås i denne rulleringen
at et par områder undergår felles planlegging og
analysearbeid (Jf. bestemmelser om hensynsoner
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Gjeldende arealdel bør gjennomgås og
utbyggingsmuligheter i strid med målsettingene
bør fjernes.

Det må dokumenteres et behov dersom det
legges ut nye utbyggingsområder.

Nye utbyggingsområder kan ikke legges på
dyrka mark. Også myrområder og arealer nær
vann og vassdrag bør unngås.

Det må sikres en mer arealeffektiv
boligutbygging.

Det bør stilles krav om høy arealutnyttelse i
Kirke bygden sentrumsområde.
Det må planlegges for boområder som legger til
rette for mennesker i ulike livsfaser og med ulik
bakgrunn og kapital. Arealer må planlegges og
disponeres for å virke forebyggende med tanke
på utenforskap og ulikheter i folkehelse.

H810_1 og 2) for å danne et bedre
beslutningsgrunnlag før arealformål fastsettes. Dette
gjelder fortrinnsvis for nytt boligfelt på Våk og
se ntrumsområder i Kirkebygden. Rådmannen ser
også at et tilsvarende behov kan være aktuelt å
initiere for Svinndal, for å finne riktig
utbyggingsstrategier her. Dette er imidlertid ikke
festet til bestemmelser i denne rulleringen.
I gjeldende arealdel finne s det regulerte områder
som «utfordrer» målsettinger om sentrumsstrategi.
Før kommunen går i dialog med grunneierne/
utbyggerne og starter eventuelt en prosess med
oppheving av reguleringsplan, ønskes prosesser som
ser på helheten og som samtidig ivaretar grunneiere
på en god måte.

Behov for nye boligområder og boligtypologi
redegjøres for i planbeskrivelsen og bl.a. gjennom
bestemmelser og vedlegg om arealinnspill.
Arealeffektiv boligbygging er vurdert, igjen som en
del av vektede og helhetlige hensyn, o g vil samtidig
bli gjenstand for påfølgende analyser.

Høy arealutnyttelse i Kirkebygden sentrumsområde
er lagt til grunn i ovennevnte hensynssone. Videre er
en målsetting i samfunnsdelen variasjon i botilbud,
boligområder og tilhørende
nærmiljøer/friluft sområder og andre
folkehelsestimulerende tiltak/ virkemidler.

Byggeområder må vurderes ut fra
sikkerhetshensyn og det vises til veileder
«Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging.» Minner om krav om ROS -
analyse.

Tas til følge.
ROS - analyse følger av kommuneplanens dokumenter.

Det vises til statlige planretningslinjer for
samordnet bolig - , areal og
transportplanleggings punkt 5.1 - 5.4 og 6.4.
Tilsvarende gjelder statlige planretningslinjer
for klima - og energi - planlegging og
klimatilpasning punkt 4.3.

Tas til etterretning. Kommunen mener nevnte tema
er imøtekommet i/gjennom plandokumentene på en
tilfredsstillende måte.

Konsekvenser for ulike forslag til utbygging bør
synliggjøres. Det bør videre vurderes å gjøre
klimautslipp sberegninger for ulike
utbyggingsforslag.

Tas til etterretning. Det er kun ett av arealinnspillene
som foreslås i kommuneplanen, Varna skog (innspill
nr. 9) og det settes krav til en mulighets - og
konsekvensanalyse for hele området før
reguleringsarbeid ka n igangsettes. Klimautslipp er et
av vurderingstemaene her.

Det etterspørres omtale av metodikk og
kunnskapsgrunnlag for konsekvensutredningen.

Konsekvensutredningen av arealinnspillene er i
hovedsak bygget på eksisterende kunnskap. Det vises
til vedlegg om arealinnspill for beskrivelse av
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metodikk i forhold til konsekvensgrad og
egnethetsvurdering.

Framdriftsplanen anslår vedtak i juni 2019.
Basert på erfaringer med andre
kommuneplanprosesser er de usikre på om det
er realistisk. Det må i så fall resulte re i
begrensede endringer i arealdelen.

Tas til orientering. Fremdriftsplanen ble justert og
oppdatert i fastsatt planprogram. Endelig planvedtak
kan forventes i løpet av høsten 2019, (med
målsetting om oktober).

3.2 Fylkeskommunen, brev datert 08.01 .201 9
INNSPILL RÅDMANNENS KOMMENTAR
I alternativvurderingen i forbindelse med
konsekvens - utredning skal målsettinger i
samfunnsdelen tydeliggjøres. Det spilles inn at
det må ligge klare kriterier til grunn for en slik
siling/veiing av alternativer opp mot hvera ndre,
for å sikre måloppnåelse og like - behandling.

Tas til følge , og målsettinger i forhold til hvordan
kommunen møter framtidig lokal og regional
utvikling og befolkningsøkning er hensynstatt i
planarbeidet. Samfunnsdelen er ikke endelig vedtatt ,
men gjen nomgås parallelt med arealdelen .
Alternativ - vurderinger har ikke gjennomgått en
metodisk avveiing/siling, men vurderinger
framkommer i planbeskrivelsen. Det vises til vedlegg
med arealinnspill som bygger på
konsekvensutredninger tilknyttet mange
fagområder , og som er gitt en samlet
vurdering/konklusjon i henhold til kommunens
målsettinger. Det har videre vært viktig å beholde
kommunens visjon ved vurdering av innspillene .

Selv om revidering av planen er begrenset til tre
tema, er det en formidabel jobb som skal gjøres
og å forvente vedtak i juni synes noe
optimistisk.

Tas til etterretning . Fremdriftsplanen er justert og
forventet planvedtak er forskjøvet til høst 2019.

Ved høring av arealdelen vil kommunens
arealstrategi, plankart og bestemmelser bli
vurde rt opp mot retningslinjer og regionale
planbestemmelser. Det bes om at nødvendig
underlag for en vurdering av om punkt 1.6 i
fylkesplanen er fulgt opp, følger med
plandokumentene ut på høring.

Merknaden er forsøkt tatt til følge. Det er
implementert rekkef ølge - bestemmelser og knyttet
bestemmelser om hensynssoner til områder med
forventet fortetting/omdisponering til
boligbebyggelse i arealdelen. Kommunen ønsker
ytterligere kunnskap og analyser om områder før
reguleringsplaner igangsettes/vedtas.

Arealplan en må forholde seg til arealstrategi og
retningslinjer i fylkesplanen.

Tas til etterretning.

Arealbehov må ikke ses på som en 1 - 1
sammenheng med forventet befolkningsvekst.
Kommunen må gjøre vurdering av hvor store
reserver som ligger i gjeldende
reguleringsplaner og hvor stort potensiale som
finnes for fortetting og transformasjon. Særlig
vil styrking av sentrum og valg av boligtyper her
ha betydning for hvor stort behovet vil være for
nye arealer til bolig.

Tas til følge. Hensyntas i planarbeidet. I tillegg vil
Våler kommunes egenart, geografi og verdier ha
betydning for hvilke boligtyper som det kan og bør
legges til rette for i årene som kommer. Det
innebærer også at lokalisering og vekting av
strategiske (bærekrafts)mål vil bli drøf tet i
sammenheng med eventuelle nye arealer for bolig.
Det ansees behov for å gjøre nærmere vurderinger
av boligreservene tilknyttet Svinndal, og det er derfor
ikke åpnet for nye omdisponeringer av arealer i
denne delen av kommunen (selv om dette området
h adde flest søknader). En vurdering av arealene i
Svinndal er ikke knyttet opp i bestemmelser i denne
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omgang, men vil tas opp igjen ved neste
kommuneplanrullering for boligformål.

Minner om at Våler deler regional arealpott
med Råde og Moss/ Rygge og at a realpotten
ikke er fordelt.

Tas til orientering. Foreliggende
kommuneplanrullering setter bestemmelser ift.
regionale behov og vurderinger (for Varna skog, som
det eneste området som omdisponeres fra LN F til
boligformål).

Det skal ikke legges inn nye utby ggingsarealer
på dyrket mark.

Tas til følge. (Se også tilsvarende innspill og
kommentar fra Fylkesmannen over.) Det vises i
denne sammenheng til arealinnspill for Nordre
Paulshus som omdisponeres til LN F med spredt
næring – aktivitetspark. Her tillates noe n tiltak, men
det er satt bestemmelser tilknyttet landbruksjorda.

ØFK vil i sin vurdering av
kommuneplaneforslaget vurdere forslaget opp
mot:
• Realistisk behov» ut ifra forventet

befolkningsvekst etter SSB sitt MMM -
alternativ.

• Kommunens dokumentasjon av f ortettings -
/transformasjonspotensiale.

• Muligheten for å veksle ut arealer.

Tas til orientering.
Som nevnt ovenfor har kommunen vurdert at det er
behov for ytterligere mulighets - og
konsekvensanalyser før reguleringsplan igangsettes.
Utveksling av arealer vurderes mest relevant for
Svinndal. Her er det ikke knyttet bestemmelser til
temaet, men det åpnes heller ikke for å omdiponere
nye arealer til utbyggingsformål i dette området.

Viser til at det ved fastsettelse av regional
arealp ott ligger en forventning om redusert
arealforbruk på 2m2/innbygger/år og at det bør
vurderes felles arbeid/ samordning med de
andre kommunene i Mosseregionen.

Tas til orientering. Det er praktisk krevende å jobbe
med felles samordning med Mosseregionen ak kurat
nå på grunn av at ressursene i stor grad er rettet mot
den forestående kommunesammenslåingen.
Kommunen har gjort vurderinger og lagt noen
«antagelser/forutsetninger» til grunn , men dette har
ikke resultert i konkrete bestemmelser vedr.
arealforbruk p r. innbygger.

Regionalt samarbeid om areal - og
transport og forholdet til arealstrategien er et
viktig tema.

Tas til orientering. (Se også forrige kommentar.)
Generelt er vestre del av kommunen ansett som den
mest strategiske delen å fortette i, noe so m
gjenspeiler kommunens vurderinger av arealinnspill.

Viser til fylkesplanens regionale strategier, spilt
inn av regionrådet:
• 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
områdesentrene. Landkommunene skal
kunne tilby boliger i et livsløpsperspektiv.

Tas til orientering (jf. planforslaget)

Viser til prosjekt «Kartlegging og verdisetting av
friluftsområder» og at dette vil være et nyttig
underlag for friluftsområder i kommuneplanen.

Tas til orientering. Kartlegging og klassifisering av
friluftsområder i kommunen er gjennomført og
gjenspeiles i hensynssoner for friluftsliv H530 i
plankartet.

Ifm regional strategi om Vansjø vises d et
samtidig til at fylkesplanens retningslinjer nr 3
«Vernehensyn» og nr 4 «Kystsone og
vassdragsnære områder» som særlig viktige.

Tas til følge. Det er gitt bestemmelser tilknyttet disse
hensynene, både i form av hensynssoner og i form av
generelle bestemmelser om byggegrenser og
landskaps/naturtilpasning.
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Viser til bruk av hensynssoner og at dette er et
viktig virkemiddel for å vise kulturminne r og –
miljøer. Det forutsettes at det utarbeides gode
avgrensninger for hensynssonene for å ivareta
landskapsrom og helheter.

Tas til følge. Arbeidet med kulturminneplanen er
imidlertid ikke ferdigstilt, slik at det gjennom
bestemmelser vises til dette arb eidet som
retningsgivende ved tiltak som berører kulturminner.
Hensynssoner og båndlegging for kultur/kulturmiljø
er videreført, oppdatert og til en viss grad korrigert i
plankartet, sammenliknet med gjeldende plan.

Kirkebygden er i fylkesplanen definert som
regionalt verdifullt kulturmiljø. Miljøet her er
vesentlig for innbyggernes identitet og må
avmerkes med hensynssone kulturmiljø.

Kommuneplanen har allerede hensynssone
kulturmiljø over områder i Kirkebygden. Denne
videreføres.

Det må utarbeides gode retningslinjer som
ivaretar kulturminneinteressene.

Tas til følge , jf. bestemmelsene.

Det bør rettes oppmerksomhet mot gårdstun
som en viktig del av kulturlandskapet. Det
oppfordres til at opprettholdelse av
tradisjonelle tun - strukt ur og bevaring av eldre
bygninger i tunene tas inn i planen.

Tas til følge. Oppfordringen er spilt inn til arbeidet
med kulturminneplan.

Viser til at større fornminneområder,
automatisk fredete kulturminner samt fredete
bygninger og anlegg skal markeres med
hensynssone båndlegging, rune - R og FKM i
plankartet.

Dette ble gjort i forrige rullering.

3.3 Statens vegvesen , brev datert 11 .01.2019
INNSPILL RÅDMANNENS KOMMENTAR
Det er viktig at det foretas vurderinger for å
utnytte eksisterende områder og infrastruktur
bedre før det eventuelt åpnes for nye
utbyggingsområder, jamfør også målene om
redusert arealbruk. Det bør også vurderes å ta
hele eller deler av områder ut for å oppnå en
ønsket areal - og transportutvikling.

Tas delvis til følge. De fleste byggeområder er
regulert og det vil dermed kreves en juridisk prosess
for endring av disse.
Det vises til rådmannens kommentarer til
fylkesmann/fylkeskommunen vedr. bestemmelser
om felles plan for nytt boligfelt og sentrumsområde i
Kirkebygden (samt komme ntarer for Svinndal).

Det forutsettes at gjeldende fylkesplan legges til
grunn for bestemmelser og retningslinjer for
spredt utbygging.

Tas til følge . Gjeldende fylkesplan er søkt lagt til
grunn i forbindelse med rulleringen .

Det foreslås at det tas inn en bestemmelse i
kommuneplanen som fanger opp byggegrenser
langs fylkesveger som ikke er fastsatt i annen
arealplan, slik at hjemmelsgrunnlaget blir plan -
og bygningsloven.

Tas til følge. Er innlemmet i bestemmelser vedr.
byggegrenser .

Med rullering begrenset til tre tema, forstås det
slik at infrastruktur og fortetting holdes utenfor.
Med bakgrunn i målene i samfunnsdelen og
samlede areal - og transportutfordringer i
regionen, frarådes dette. Det er videre

Tas delvis til følg e, og vurderinger i forhold til samlet
areal - og transportplanlegging er søkt ivaretatt, selv
om arealinnspill ikke har dreid seg om andre formål
enn nevnte tre . Kommunen har forståelse for
Vegvesenets bekymring, men det har vært et
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krevende å få en god behandling av de oppgitte
arealformålene uten å se dem i sammenheng
med andre formål.

spørsmål om kapasitet til å ivareta de mest
presserende områder og klare gjennomføring av
dette, tatt i betraktning at gjeldende kommuneplan
var overmoden for rullering. Plankart og
b estemmelser ivaretar så langt mulig en helhetlig
kommuneplanrevidering.

Ønsket/ forventet befolkningsvekst bør
vurderes i en regional sammenheng. Det er
viktig at arealdelen bygger på realistiske
prognoser og at rekkefølge - bestemmelser
benyttes for å sty re arealbruken etter faktisk
behov.

Tas til orientering. D ette er gjenspeilet og drøftet og
framkommer i planforslaget.

Trafikkapasitet og trafikksikkerhet savnes som
tema i konsekvensutredningen.

Tas til følge. Punktene er lagt til som tema for
konsekve nsutredning av arealinnspill .

Det forutsettes medvirkning knyttet til at
plankart og bestemmelser kan ha betydning for
riks - og fylkesveier.

Tas til orientering . Det vil arrangeres åpne
informasjons - og medvirkningsmøter i forbindelse
med offentlig etter syn.

3.4 Direktoratet for mineralforvaltning , brev datert 04. 01.2019
INNSPILL RÅDMANNENS KOMMENTAR
I gjeldende plan har det ikke blitt gjort en
grundig vurdering av ressurssituasjon eller
behov for mineralske ressurser.

Det finnes pukkverk i flere nabokommuner, så inntil
videre er ikke mineralske ressurser vurdert å være en
utfordring (og råstoffutvinn ing/næring/industri har
ikke vært fokusområde for arealdisponering i denne
rulleringen) .

Det bør unngås å båndlegge registrerte
mineralressurser gjennom arealbruk som
bygger ned forekomster, eller som legger
andre begrensninger for framtidig utnyttelse
a v ressursene.

Tas til orientering. Tematikken ansees ikke utfordret i
denne rulleringen. Det kan kommenteres at
fylkesplanen setter føringer for et større
næringsområde nord for Våler næringspark, i
forbindelse med nytt datasenter. Området inngår ikke i
konsekvensutredning i kommuneplanen, men det er
igangsatt reguleringsplan med konsekvensutredning
som også vil ivareta vurderinger i forhold til
mineralressurser.

Det minnes om at det skal utredes
konsekvenser for viktige mineralressurser som
et ledd av konsekvensutredning for nye
arealfor mål. Til arbeidet bes det om at N GUs
ressurskart legges til grunn.

Tas til etterretning. Temaet mineralressurser er tatt
med som vurderings/utredningstema for
arealinnspillene.

3.5 Hafslund , brev datert 1 0 .01.2019
INNSPILL RÅDMANNENS KOMMENTAR
Det bes om at trasé med byggeforbudsbelte for
kraftledningen Vammafoss – Hasle – Råde 1 og 2
innarbeides som hensynssone i plankartet.

Tas til følge og er innpasset i plankartet .

Det bes om at det tas inn bestemmelse r vedr.
høyspenningsanlegg, elektromag netiske felt og

Tas til følge, og er innpasset i bestemmelsene.
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(enkelte generelle bestemmelser til kommuneplanens
arealdel .
Det må synliggjøres byggegrenser mot nettstasjoner i
planbestemmelsene.

Tas til orientering . Det er gitt egne
bestemmelser om strålevern.

Arealer som brukes til transformatorstasjoner avsettes
i kommuneplanen til arealformål bebyggelse og
anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og
anlegg», energianlegg kode 1510, jf. vedlegg I til kart -
o g planforskriften.

Tas til orientering. Det har imidlertid ikke vært
vurdert aktuelle behov for å legge inn
spesifikke arealformål i nåværende
kommuneplanrullering. Nye bestemmelser
ansees tilstrekkelige for kommende
etableringer.

3.6 Mosseregionen interkomm unale brann og redning , brev datert 1 0 .01.2019
INNSPILL RÅDMANNENS KOMMENTAR
Brannvesenet forutsetter at krav til tilrettelegging for
rednings - og slokkemannskap i distriktet til
Mosseregionen interkommunale brann og redning
(MIB) er ivaretatt.

Tas til orientering. Brannvannstilgang er
inkludert i vurderinger og
konsekvensutredninger av arealinnspill.

Kommunen skal sørge for at vannforsyning frem til
tomtegrenser i tettbebygde strøk er tilstrekkelig til å
dekke brannvesenets behov for slokkevann.
Slokk evannkapasiteten må minst være 20 liter per
sekund i småhusbebyggelse.
Slokkevannkapasiteten må minst være 50 liter per
sekund, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse.

Tas til orientering. Bestemmelser som hjemler
disse forhold settes ikke i kommune planen,
men vil videreføres til reguleringsplannivå.

3.7 Norges vassdrags og energidirektorat (N VE) , brev datert 16 . 1 1.201 8
INNSPILL RÅDMANNENS KOMMENTAR
Det v ise s til veileder «Nasjonale og vesentlig regionale
interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging»
(2017.) Veilederen viser at Mangelfull vurdering av -
eller tiltak i strid med: Flomfare og erosjon, Skredfare,
Vassdrags - og grunnvannstiltak, Verna vassdrag og
Energi anlegg kan være grunnlag for innsigelse.

Tas til følge. Veilederen er lagt til grunn for
planlegging en og nevnte tema innpasset i
bestemmelsene, og i form av hensynssoner.
Det foreligger ikke egen flomsoneutredning
for Våler kommune, men vil søkes
gjennom ført så snart det gis
anledning/budsjett. Generelle bestemmelser
tilknyttet hensynssoner/faresoner for flom er
gitt i forslag til bestemmelser, jf. § 7 - 1.3.
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4 Alternative vurderinger
Det er ikke lagt opp til at foreliggende rullering av kommuneplan rommer alternative eller sammenliknbare
utbyggingsarealer , slik flere myndigheter uttrykker behov for ved rullering av kommuneplan . Dette kan forklares
delvis ved at det kun en tre deltema som er under rullering (bolig, sentrumsområder og frilu ftsområder), og
delvis ved at kommunen ikke har lagt opp forslag om egne, foreslåtte utbyggingsområder. Kommunen har
imidlertid vedtatt Kirkebygden som kommunesenter, og det er et vedtatt mål å forsterke sentrumsfunksjoner i
denne delen av kommunen. Det be lyses gjennom konsekvensutredningen av arealinnspill og tekstdelen til
planforslaget.

I den aktuelle rulleringen av kommuneplanen har oppdatering av plankart, bestemmelser og tilpasning til nyere
føringer fra regionalt/nasjonalt/lokalt hold stått sentralt i arbeidet. Det har også vært en modningsprosess i
forhold til å finne ut hvilken vei kommunen kan stake ut videre for en utvikling av kommunen i tråd med
kommunens visjon og ansvar for å møte befolkningsveksten i regionen. Parallelt har arbeid pågått med
kommuneplanens samfunnsdel og dette har spilt en rolle i helhetsvurderingene tilknyttet arealdelen.

Det er derfor gjort konkrete vurderinger av alle innspill og samtidig gjort en helhetsvurdering ut fra de deltema
og bestemmelser som er oppdatert iht. gje ldede lover, forskrifter og retningslinjer. Til gjengjeld er det ikke åpnet
for nye utbyggingsområder uten at dette skal undergå videre analyser og felles plan – hvor det blir aktuelt å
vurdere de konkrete konsekvensene etter at mer detaljert kunnskap om o mrådene er kjent. Dette gjelder
spesielt det foreslåtte omdisponerte boligarealet «Varna skog», men også sentrumsområdene på
Kirkebygden/Folkestad. Her er det viktig å evaluere behov, bruk og investeringer opp mot kommunens – og
befolkningens – ønskede utv ikling av tettstedet for framtiden.

Det er videre forslått å åpne for to ytterligere omdisponeringer, Nordre Paulshus og Sønsterødveien, fra LNF.
Begge foreslås med LN F som hovedformål, og med henholdsvis spredt bolig og næring som tilleggsformål. Dette
å pnes for uten at det stilles krav om ytterligere analyser/utredninger. Skulle det imidlertid vise seg behov for å
kreve en reguleringsplan ved søknad om større tiltak, åpner bestemmelsene for at kommunen kan kreve dette
slik at konsekvenser redegjøres for og eventuelle alternativer innlemmes i vurderingene.

5 Konklusjon
Våler kommunen mener å imøtekomme og ivareta myndigheter og fagorganisasjoners innspill og fordringer på
en god måte gjennom foreliggende planforslag , som i hovedsak rommer rullering av tre fokusområder i
kommuneplanens arealdel (bolig/sentrumsområder/friluftsområder). Det er videre en større ansvarliggjøring
pålagt kommunen i form av å kreve økt kunnskap og beslutningsgrunnlag før det åpnes for større utbygginger
som kan medføre vesentlige konsekvenser for kommunen – både positive og negative.


