
Kommuneplan 2019 – 2030

Planbestemmelser til arealdelen
med retningslinjer

Høringsutk a st juni 2019

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0hruqva_iAhVLxIsKHS6GAjEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.valer-of.kommune.no%2F&psig=AOvVaw3zgGjlQzfWuFQsFcJz0EjP&ust=1558626148348667


Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og re tningslinjer
Våler kommune, 6 juni 2019

HØRINGSUTKAST

side 2

I nnhold

Innhold ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 2

Kapittel I - Generelle bestemmelser, jf. pbl. § 11 - 9 ................................ ................................ ................. 5

§ 1 - 1 Gjeldende planer og p lankrav, jf. pbl §11 - 9 nr. 1 ................................ ................................ . 5

1 - 1.1 Reguleringsbestemmelser som oppheves ................................ ................................ ....... 5

1 - 1.2 Felles planlegging ................................ ................................ ................................ ............. 5

1 - 1.3 Plankrav ................................ ................................ ................................ ........................... 5

1 - 1.4 Unntak fra plankravet ................................ ................................ ................................ ...... 6

§ 1 - 2 Utbyggingsavtaler, jf. pbl §11 - 9 nr. 2 ................................ ................................ ................... 7

§ 1 - 3 Tekniske løsninger, jf. pbl §11 - 9 nr. 3 ................................ ................................ .................. 7

1 - 3.1 Vannforsyning ................................ ................................ ................................ .................. 7

1 - 3.2 Energiforsyning ................................ ................................ ................................ ................ 7

§ 1 - 4 Rekkefølgebestemmelser, jf. pbl §11 - 9 nr. 4 ................................ ................................ ....... 8

§ 1 - 5 Funksjonskrav, jfr. pbl § 11 - 9 nr. 5. ................................ ................................ ...................... 8

1 - 5.1 Universell utforming ................................ ................................ ................................ ........ 8

1 - 5.2 Bes temmelser om parkering ................................ ................................ ............................ 8

1 - 5.3 Skilt og reklame ................................ ................................ ................................ .............. 10

1 - 5.4 Leke - , ute - og oppholdsarealer ................................ ................................ ...................... 10

1 - 5.5 Byggegrenser ................................ ................................ ................................ ................. 10

§ 1 - 6 Miljøkrav, estetikk og grønnstr uktur, jf. pbl. § 11 - 9 nr. 6 ................................ ................... 11

1 - 6.1 Estetikk og landskapstilpasning ................................ ................................ ...................... 11

1 - 6.2 Grønnstruktur ................................ ................................ ................................ ................ 12

1 - 6.3 Støy ................................ ................................ ................................ ................................ 12

1 - 6.4 Strålevern ................................ ................................ ................................ ....................... 13

1 - 6.5 Geotekniske undersøkelser ................................ ................................ ............................ 13

1 - 6.6 Overvann ................................ ................................ ................................ ....................... 13

1 - 6.7 Forurensing i grunnen ................................ ................................ ................................ .... 13

1 - 6.8 Massehåndtering ................................ ................................ ................................ ........... 14

1 - 6.9 Vern av matjord ................................ ................................ ................................ ............. 14

§ 1 - 7 Kulturminnevern, jf. pbl. § 11 - 9 nr. 7 ................................ ................................ ................. 14

Kapittel II - Bestemmelser til arealformål etter plan - og bygningsloven § 11 - 7 nr. 1: Bebyggelse og
anlegg ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 15



Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og re tningslinjer
Våler kommune, 6 juni 2019

HØRINGSUTKAST

side 3

§ 2 - 1 Generelle bestemmelser til bebyggelse - og anleggsformål ................................ ............... 15

2 - 1.1 Rekkefølgekrav, jf. pbl §11 - 9 nr. 4 ................................ ................................ ................. 15

§ 2 - 2 Boligområder, jfr. pbl. § 11 - 7 nr. 1 ................................ ................................ ..................... 15

2 - 2.1 Boligformål (generelt) ................................ ................................ ................................ .... 15

2 - 2.2 Krav til minste uteoppholdsareal, M U A ................................ ................................ ......... 16

2 - 2.3 Åpen småhusbebyggelse ................................ ................................ ............................... 17

2 - 2.4 Konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg (blokk) ................................ ............. 17

§ 2 - 3 Områder avsatt til fritidsbebyggelse, jfr. pbl. § 11 - 7 nr. 1. ................................ ................ 18

2 - 3.1 Fritidsbebyggelse - utnyttelse ................................ ................................ ........................ 18

2 - 3.2 Fritidsbebyggelse i vassdragsbelte (100 - meterssonen) ................................ ................. 18

§ 2 - 4 Områder avsatt til næring, jfr. pbl. § 11 - 7 nr. 1 og 5 b. ................................ ..................... 18

§ 2 - 5 Offentlig og privat tjenesteyting, jfr. pbl. § 11 - 7 nr. 1 ................................ ........................ 19

§ 2 - 6 Områder for råstoffutvinning, jfr. pbl. § 11 - 7 nr. 1 ................................ ............................ 19

§ 2 - 7 Områder for idrettsanleggfelt, jfr. pbl. § 11 - 7 nr. 1 ................................ ........................... 19

§ 2 - 8 Områder avsatt til Bebyggelse - og anleggsformål uten underformål jfr. pbl. § 11 - 7 nr. 1 . 19

Kapittel III - Arealformål etter plan - og bygningsloven § 11 - 7 nr. 2: Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur - Retningslinjer ................................ ................................ ................................ .................. 20

§ 3 - 1 Vei ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 20

3 - 1.1 Utforming ................................ ................................ ................................ ...................... 20

3 - 1.2 Drift ................................ ................................ ................................ ................................ 20

§ 3 - 2 Parkering ................................ ................................ ................................ ............................ 20

§ 3 - 3 Vann og avløp ................................ ................................ ................................ .................... 20

3 - 1.3 Vann ................................ ................................ ................................ ............................... 20

3 - 1.4 Avløp ................................ ................................ ................................ .............................. 21

Kapittel I V - Bestemmelser til arealformål etter plan - og bygningsloven § 11 - 7 nr. 3: Grønnstruktur .. 21

§ 4 - 1 Bestemmelser for grønnstruktur ................................ ................................ ....................... 21

4 - 1.1 Generelle bestemmelser om grønnstruktur/ blågrønn struktur ................................ .... 21

4 - 1.2 Friområde ................................ ................................ ................................ ...................... 21

Kapittel V - Bestemmelser til arealformål etter plan - og bygningsloven § 11 - 7 nr. 5: LN F - områder ..... 22

§ 5 - 1 Områder avsatt til LN F, jfr. pbl. § 11 - 7 nr. 5a ................................ ................................ ..... 22

5 - 1.1 Generelt: LN F - områder ................................ ................................ ................................ .. 22

5 - 1.2 Tiltak og bruk av landbruk - n atur - og friluftsområder ................................ .................... 22

5 - 1.3 Nye næringer i landbruket ................................ ................................ ............................. 23



Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og re tningslinjer
Våler kommune, 6 juni 2019

HØRINGSUTKAST

side 4

§ 5 - 2 Områder avsatt til «grend»/spredt boligbebyggelse i LN F, jfr. § 11 - 7 nr. 5b. ................. 23

5 - 2.1 Fradeling av tomter ................................ ................................ ................................ ........ 23

§ 5 - 3 Områder avsatt til spredt næring i LN F, jfr. § 11 - 7 nr. 5c. ................................ ................. 24

5 - 3.1 Fradeling av tomter ................................ ................................ ................................ ........ 24

Kapittel VI - Bestemmelser til arealformål etter plan - og bygningsloven § 11 - 7 nr. 6: Bruk og vern av sjø
og vassdrag ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 25

§ 6 - 1 Vassdragsforvaltning ................................ ................................ ................................ .......... 25

Kapittel VII - Bestemmelser til hensynssoner ................................ ................................ ......................... 26

§ 7 - 1 Faresoner og sikringssoner (pbl. § 11 - 8 a) ................................ ................................ ......... 26

7 - 1.1 Hensynssone – sikring. Vannforsyning, H110 ................................ ................................ 26

7 - 1.2 Hensynssone – fare. Ras - og skredfare (kvikkleire), H310 ................................ ............. 26

7 - 1.3 Hensynssone – fare. Flom ................................ ................................ .............................. 26

7 - 1.4 Hensynssone – fare. Høyspenningsanlegg, H370 ................................ .......................... 27

§ 7 - 2 Soner med særlig angitt hensyn (pbl. § 11 - 8 c) ................................ ................................ . 27

7 - 2.1 Generelt for alle hensynssoner ................................ ................................ ...................... 27

7 - 2.2 Hensynssoner med særlig hensyn til friluftsliv, H530 ................................ .................... 27

7 - 2.3 Hensynssone landskap, H550 ................................ ................................ ........................ 28

7 - 2.4 Hensynssone naturmiljø, H560 ................................ ................................ ...................... 28

7 - 2.5 Hensynssoner med særlig hensyn til kulturmiljø, H570 ................................ ................. 28

§ 7 - 3 Hensynssoner som er båndlagt etter særlov (pbl. §11 - 8 d) ................................ ............... 29

7 - 3.1 Områder båndlagt etter naturvern - eller naturmangfoldloven, H720 ........................... 29

7 - 3.2 Områder båndlagt etter kulturminneloven, H720 ................................ ......................... 29

§ 7 - 4 Hensynssone med krav om felles planlegging (pbl. § 11 - 8 e) ................................ ............ 29

7 - 4.1 Felles planlegging: Sentrumsplan - Våler sentrum, H810_1 ................................ .......... 29

7 - 4.2 Felles planlegging: Mulighets - og konsekvensa nalyse for Varna skog, H810_2 ............. 30

Tekst i dokumentet er delt inn i

• B estemmelser i normal skrift

• R etningslinjer i kursi v



Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og re tningslinjer
Våler kommune, 6 juni 2019

HØRINGSUTKAST

side 5

K apittel I - Generelle bestemmelser , jf. pbl. § 1 1 - 9

§ 1 - 1 Gjeldende plan er og plankrav , jf. pbl §1 1 - 9 nr. 1

For de områder det i disse bestemmelsene ikke framkommer annet, gjelder reguleringsplaner fortsatt.
For o mråder avsatt til bebyggelse - og anleggsformål uten underformål , se § 2 - 8 , samt §1 - 1.1.11.

1 - 1 .1 Regulerings bestemmelser som oppheves

1 - 1 .1 .1 G rad av utnytting
For følgende reguleringsplaner gjelder kommuneplanens bestemmelser om grad av utnytting , jf. § 2 - 2.

1 - 1 .1 .2 G arasjer
Kommuneplanens bestemmelser om op pføring av garasjer , jf. § 2 - 2.3.2, går foran bestemmelser om
garasjer i stadfestede reguleringsplaner.

1 - 1 .2 Felles planlegging

1 - 1 .1 .3 S entrumsplan - Våler sentrum
Det stilles krav om utarbeidels e av sentrum splan for Våler sentrum inklusive Folkestad før
detaljregul eringsplan er innenfor avgrensningen vedtas, jf. § 7 - 4 .1 . Området er gitt hensynssone
H810 _1.

1 - 1 .1 .4 Konsekvensanalyse - Varna Skog
Det stilles krav om utarbeidelse av konsekvensanalyse for fra mtidig boligområde på Våk før
reguleringsarbeid kan igangsettes, jf. § 7 - 4.2. Områd et er gitt hensynssone H810_2.

1 - 1 .3 Plankrav

A rbeid og tiltak som er nevnt i plan - og bygningslovens § 20 - 1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og
m, kan ikke finne sted før området inngår i en reguleringsplan.

Plan - id Plan Vedtatt Sist endret Område /
kommunedelplan

1 Berg I 25.01.1968 Kirkebygden
3 Texneslia 13.09.1974 06.05.19 99 Våk
4 Kordalstykket 28.02.1975 25.06.1991 Våk
8 Folkestad I feltene F - R 06.04.1984 18.03.1999 Kirkebygd en
9 Texneslia Nord 04.05.1984 07.03.1995 Våk
10 Fosseberget I 09.05.1984 03.12.1991 Svinndal
11 Sperbund Nordre 09.01.1985 Våk
24 Rød I, felte ne B3 – B11 24.06.2001 Våk
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For bygge og anleggstiltak der reguleringsplan er over 10 år gammel, skal kommunen vurdere om
planen i nødvendig grad er oppdatert. Kommunen kan da stille krav om ny plan. Også for planer so m
er yngre enn 10 år ka n kommunen kreve ny reguleringsplan dersom avgjørende forhold eller
o verordnede føringer er endret siden planvedtaket.

1 - 1.4 Unntak fra plankravet

D et finnes følgende unntak fra krav om detaljreguleringsplan før tiltak etter plan - og byg ningsloven §
20 - 1:

1 - 1 .1 .5 Om råder avsatt til boligformål
For uregulerte, mindre områder vist som "Boligbebyggelse - nåværende" på plankartet, gjelder
følgende unntak fra kravet om reguleringsplan:

• Fradeling av inntil to bolig tomter, hvor det ikke er egnet for videre oppdeling
• Oppfø ring av én enebolig, én enebolig med sekundærleilighet, eller én toma nnsbolig, slik de

er definert i § 2 - 2 . 3
• Oppføring av påbygg, tilbygg, samt garasjer og uthus for eksisterende småhusbebyggelse.
• Bruksendring til boligformål innenfor eksisterende boligom råder.

Selv om det gis unntak fra plankrav , skal kommuneplanens bes temmelser om krav til
uteoppholdsareal, parkering og andre funksjonskrav overholdes.

1 - 1 .1 .6 Områder avsatt til fritidsbebyggelse

Unnta tt fra plankravet er alle bygningsmessige tiltak på eksiste rende fritidsboliger samt oppføring av
én ny fritidsbolig på tidlige re fradelt tomt.

1 - 1 .1 .7 Områder avsatt til LNF
Unntatt fra plankravet er bygningsmessige tiltak inntil 12 meters høyde på landbrukseien dom i tråd
med arealformålet , jf. § 4 - 2.1 , samt bygningsmess ige tiltak på eksisterende boligeiendommer i tråd
med kommuneplanen s bestemmelser om boligformål, jf. § 2 - 2 .

1 - 1 .1 .8 Områder avsatt til LNF med spredt bolig, fritids - og næringsbebyggelse
Unntatt fra pl ankravet er fradeling og utbygging i områder avsatt til spred t boligbebyggelse i LN F.
Dette gjelder kun dersom tiltaket er i tr åd med § 4 - 3 , og eiendommen har tilgang til skoleskyss, vann
og avløp, og ikke kommer i konflikt med jordverninteresser, friluftsinteresser, miljøverninteresser,
kulturminner og kulturminneo mråder, verdifulle kulturlandskap eller trafikksikkerhetshensyn.

Unntatt fra plan kravet gjelder også mindre utvidelse av eksisterende bygningsmasse for LN F - arealer
avsatt til spredt fritids - eller næringsbebyggelse, jf. pbl. § 11 - 11 nr. 2. Tiltaket kan væ re frittliggende.

1 - 1 .1 .9 Områder avsatt til næringsformål:
Unntatt fra plankravet er min dre utvidelse av eksisterende bygningsmasse i områder med
næringsformål. Tiltaket kan være frittliggende.

1 - 1 .1 .1 0 Områder med offentlig og privat tjenesteyting
Unntatt fra plankravet er mindre utvidelse av eksisterende bygningsmasse i områder av satt til offentli g
og privat tjenesteyting. Tiltaket kan være frittliggende. Unntaket gjelder bygningsmessige tiltak med
tilsvarende mønehøyde som eksisterende bygning, inntil 12 meter.
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1 - 1 .1 .1 1 Områder avsatt til bebyggelse og anlegg uten underformål:
For eksiste rende bolig og fritidsbebyggelse i områder avsatt til bebyggelse og anlegg uten underformål
gjelder unntakene for områder avsatt til bolig - og fritidsformål i denne bestemmelse tilsvarende.
Frad elinger er ikke omfattet av unntaket.

§ 1 - 2 Utbyggingsa vtaler , jf. pbl §1 1 - 9 nr. 2

Utbyggingsavtaler er en forutsetning der kommunen vurderer at det foreligger behov for å avklare
nærmere hvordan tiltak i en plan skal gjennomføres og bekostes .

Som utgangspunkt må utbygger selv opparbeide, bekoste og/eller sikr e gjennomfø rt nødvendige tiltak .
Dette gjelder teknisk og grønn infrastruktur hjemlet i plan - og bygningsloven , herunder veier og
gangveier, torg, plasser, parkanlegg mv. samt ha krav om kvalitet og utform ing av disse eller i den
aktuelle arealplan. Kommun en står fri tt til å vurdere å gå i forhandlinger også om sosial infrastruktur ,
dersom dette er en forutsetning for gjennomføring av planen. Dette fordrer samtykke fra
departementet.

Utbyggingsavtalene vil også kunne regulere fremdrift og krav til ferdigs tillelse fo r forskjellige tiltak
samt organisatoriske forhold for slike anlegg, eierskap, drift og vedlikehold mv. Utbyggingsavtaler kan
også omhandle bruk av kommunal forkjøpsrett til boliger etter plan - o g bygningslovens § 17 - 3 andre
ledd andre punktum.

Denne bes temmelsen er i tråd med vedtak i kommunestyresak 44/06 den 02.11.2006. For
reguleringsplaner vedtatt etter 02.11.2006 må utbyggingsavtale etter pbl kap.17 inngås før tiltak kan
iverksettes .

Retni ngslinje: Forslag til utbyggingsavtale skal primært behandl es parallelt med reguleringsplanforslag.

§ 1 - 3 T ekniske løsninger, jf. pbl §1 1 - 9 nr. 3

1 - 3.1 Vannforsyning

D et er sameieselskapet Våler vannverk SA som har ansvaret for vannforsyningen i Våler kommune. De
aller fleste vannforsyningssystemer - både private og offe ntlige - må forholde seg
til drikkevannsforskriften . I områder uten vannforsyning fra Våler vannverk må det lages egne
ord ninger for vannforsyningen. For å få byggetillatelse til nye hus og bygninger i slike områder, må det
legges fram en tilfredsstillende vann - og avløpsløsning før det gis igangsettingstillatelse.

For å sikre hygieniske forhold og tilstrekkelig kapasitet t il brannvann, skal overordnet VA - plan inngå i
alle regulerin gsplaner. Planen skal angi prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet
hovedsystem, samt dimens jonere og vise overvannshåndtering og flomveier.

1 - 3.2 Energiforsyning

R eguleringsplaner skal redegjøre for og vurdere energitekniske løsninger for plan området, inkludert
løsninger for fossilfri og utslippsfri teknologi i anleggsfasen.

https://lovdata.no/forskrift/2016-12-22-1868
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§ 1 - 4 Rekkefølgebestemmelser, jf. pbl §1 1 - 9 nr. 4

I fremtidige byggeområder kan utbygging ikke finne sted før tekniske anlegg som vei, vann - , avløps - og
elektrisitetsforsyning, grønnstruktur, lekeplass, uteoppholdsareal, støyforebyggende tiltak og
nødvendige samfunnstjenester som skol etilbud og gang - og sykkelstier er etablert.

Rekkefølge og utbyggingstempo kan fastsette s i kommunens boligbyggeprogram eller utbyggings -
avtale i h enhold til kommunale tjenester og arealforvaltning.

For rekkefølgekrav til konkrete arealer, se Kapittel II , § 2 - 1. 1.

§ 1 - 5 Funksjonskrav, jfr. pbl § 1 1 - 9 nr. 5.

1 - 5.1 Universell utforming

I all plan - og byggesaksbehandling skal det redegjøres for hvordan universel l utforming/ tilgjengelighet
er ivaretatt i tråd med gjeldende Byggteknisk forskrift (TEK) og Statens vegvesens Håndbok v . 129
Universell utforming av veger og gater.

Retningslinje: Det vises til «Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning» u tgitt av DiBK og
Statens vegvesen. Internt i bygg og i og mellom uteoppholdsområder, skal det utformes trygge,
effektive og logiske forbindelseslinjer. Kunstige ledeli njer kan brukes for å sikre l esbare
forbindelseslinjer for alle, men ved prosjektering sk al det være en bevisst bruk av tradisjonelle
arkitektoniske virkemidler som reduserer behovet for kunstige ledelinjer.

1 - 5.2 Bestemmelser om parkering

K ommuneplanens bestem melser om parkering gjelder fo r regulerte områder der det ikke er gitt egne
planbestemmel ser.

En parkeringsplass skal være minimum (3 x 6m) 18 m 2 BYA , H C - parkering er (4,5 x 6m) 27 m 2 BYA .
Alle biloppstillingsplasser må kunne benyttes uavhengig av hveran dre.

1 - 5.2.1 Parkeringsnorm:

P arkeringskrav / oppstillingsplasser for bil og sykkel, inkl. besøksparkering

Grunnlag Krav bil Krav sykkel

Bolig

Enebolig 2 p - plasser

Sekundærleilighet 1 p - plass

Tomannsbolig Totalt 4 p - plasser
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Konsentrert småhusbebyggelse 1,5 p - plass pr. bo lig 2 p - plasser pr. bolig

Blokkbebyggelse Min. 1 p - plass pr . bolig
Maks. 1,5 p - plass pr. bolig

2 p - plass er pr. bolig

Tjenesteyting og næring

Barnehage, skole og annen
undervisning

Maks. 1 p - plass pr. årsverk
(100%)

Min . 0,5 p - plass pr . elev

Annen offe ntlig/privat
tjenesteyting

Maks. 1 p - plass pr. årsverk
(100% )

Min. 1 p - plass pr. årsverk
(100%)

Kontor, forretning, senter Maks. 1 p - plass pr. årsverk
(100%)

Min. 1,5 p - plass pr. årsverk
(100%)

Industri / Lager Maks. 0,5 p - plass pr. 200
m2 BRA

Min. 0,5 p - plass pr. 200 m2
BRA

Båthavner 0,75 p - plass pr. båtplass

Retningslinjer: For bygg med kombinert bruk beregnes samlet krav for de enkelte funksjoner i bygget.
Med annen offentlig/privat tjenesteyting menes formål som ikke er spesifisert, som legekontor , frisør
og tilsvarende.

1 - 5.2.2 Krav til HC - plasser
Minst 5%, og minst en, av oppstillingsplassene for bil skal tilrettelegges for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Unntatt fra kravet er bygninger til åpen småhusbebyggelse, styrt av § 2 - 2. 3.
Biloppstillingspl asser for mennesker med nedsatt funksjonsevne plasseres så nær hovedinngang som
mulig, maksimalt i en avstand på 20 meter.

I enkeltsaker kan kommunen kreve flere biloppstillingsplasser tilrettelagt for mennesker med nedsatt
funksjonsevne .

1 - 5.2.3 Krav til el - pla sser
I alle nye næringsbygg skal minst 25 % av biloppsti llingsplassene, minst 2 plasser, ha ladepunkt for el -
bil. I tilknytning til institusjoner som skoler, barnehager, sykehus og lignende skal minst 25 % av
biloppstillingsplassene, mi nst 2 plasser, ha l adepunkt for elbil.

I boligutbygginger skal alle felles parkingsanlegg avsatt for beboere ha ladepunkt for el - bil (gjelder for
konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, jf. § 2 - 2.4).

Ved etablering av bensinstasjoner, skal det e tableres tilgjengel ige og fungerende hurtigladepunkter for
elbil. Valg av t ype ladekontakter skal være i tråd med den til enhver tid mest hensiktsmessige
løsningen.
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1 - 5.3 Skilt og reklame

I boligstrøk tillates ikke lysreklame eller større reklameinnretninger. Mindre reklame for virksomhet i
bygning som betjener strøket kan tillates. Reklame som etter kommunenes skjønn virker sjenerende
for beboerne i strøket kan forbys.

Takreklame, dvs. reklame innretning som helt eller delvis stikker opp over gesims, er ikke tillatt. Ved
plasse ring av skilt utvendig på bygning, innhegning e.l. skal s kiltets utforming, farge og plassering
tilpasses og underordnes byggverkets fasade.

1 - 5.4 Leke - , ute - og oppholdsarealer

U teoppholdsarealer for felles bruk skal være mest mulig sammenh engende og plassere s der sol -
forholdene er best, være egnet både sommer og vinter, og være skjermet mot trafikkfare, støy og
forurensing. Lekeplasser skal ikke anlegges nær høyspentledninger der magnetfeltet overstiger 0,4
mikro Tesla. Arealene skal oppar beides for opphold, rekreasjon, lek og spill for alle aldersgrupper og
adkom st og arealer skal utformes etter prinsippene om universell utforming. M UA - krav , jf. § 2 - 2.2,
gjelder . Opparbeidelse av fellesarealer og adkomst skal være ferdigstilt før det kan g is ferdigattest for
bolig - bebyggelsen.

Ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområde og som er i bruk til eller er
egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller
omdisp onering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal.

Retningslinje: I alle planer og tiltak etter plan - og bygningsloven skal arbeidet vurderes i forhold til barn
og unges interesser ved at det stilles krav til omfang og kvalitet på arealer og anlegg som er av
betydning for barn og unge. For bebyggelse som ikke er planlagt e ller forutsatt bebodd med barn, kan
arealkravet vurderes.

1 - 5.5 Byggegrenser

1 - 5.2.4 Byggegrense mot vei
D er ikke annet er vedtatt i reguleringsplan eller vist i kommuneplankartet, gjelder følgende generelle
byg gegrenser, målt fra veimidte jf. Vegloven § 29:

• Komm unal vei – 15 meter
• Riks – og fylkesvei – 50 meter
• Kryss – 40 meter (kommunalvei) /60 met er (riks - og fylkesvei).

Der gang - og sykkelvei eller turvei går langs kjøreveier måles byggegrensen fra kjøreveiens midte. Der
gang - og sykkelvei eller turvei ikke ligger like inntil kjørevei, gjelder en egen byggegrense på 12 meter
fra gang - og sykkelv eiens eller turveiens veimidte.

1 - 5.2.5 Byggegrense mot vassdrag
Langs vassdragene Vansjø, Hobølelva, Bjørnerødvan net, Sæbyvannet, Veidahlelva, Mørkelva, Svinna
og samt lige vann/tjern, inntil 100 m fra strandlinjen (vann/elv) målt i horisontalplanet ved
gjennomsn ittlig flomvannstand, er det ikke tillatt med fradeling eller bortfeste til bolig - , nærings - eller
fritidsf ormål. Se kommuneplankart for 100 - metersgrensen.
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Inn til 50 meter fra strandlinjen tillates ikke tiltak etter pbl. § 1 - 6. Forbudet gjelder alle tilt ak som
omfattes av plan - og bygningsloven, også plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller
a nlegg. Tilsvarende gjelder frittliggende plattinger, flaggstenger, brygger, stupebrett eller andre
installasjoner/ konstruksjoner. Husbåter, flåter, moringer, bøyer, mudring og etablering av sandstrand
er ikke tillatt. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fas adeendring, som er unntatt fra søknadsplikt etter pbl . § 20 - 5 (etter lovendring 01.01.2016), er
unntatt fra ovennevnte forbud. Forbudet er ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd
festetomt etter tomtefestelova, jfr. plan - og bygningsloven 1 - 8 annet ledd annet punktum.

Kommunen kan gi tillate lse ved søknad om etablering av mindre tiltak som
brygger/flytebrygger/stupebrett tilknyttet etablerte eiendommer. For større tiltak (kommunen utviser
skjønn) skal det vurderes reguleringsplan og krav om offentlig tilgang til fasilit etene.

Tiltak innenfor 100 - meterssonen som omhandler turisme eller næringsformål og som innebærer
søknad etter pbl. §1 - 6 skal alltid inngå i en reguleringsplan.

§ 1 - 6 M iljøkrav , estetikk og grønnstruktur , jf. pbl. § 1 1 - 9 nr. 6

1 - 6.1 E stetikk og landskapstilpasning

1 - 6.1 .1 G enerelt
Nye bygge - o g anleggstiltak skal prosjekteres og utføres slik at de etter kommunens skjønn innehar
gode visuelle kvaliteter i seg selv, i forhold til dets funksjon og sett i sammenheng med tiltakets
omgivelser og pla ssering. Al le nye byggetiltak underordnes Vålers kul turhistoriske landskap og det skal
legges vekt på å bevare landskapssilhuetter.

1 - 6.1 .2 Bebyggelse
Bebyggelse skal gis en tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og
egenart, og i sa mspill med eksisterende bygde og naturgitte omgivel ser. Det skal benyttes
stedstilpassede volumer, materialer og farger. Nye bygg skal tilpasses eksisterende bygningsmønster/
bygningsstruktur og underordnes denne, men gjerne gis en moderne utforming.

1 - 6.1 .3 Terr engtilpasn ing / S årbar e landskap / Kulturlandskap
Viktige landskapskvaliteter som åsprofiler, ravineområder og elvelandskap skal bevares. Ved
planlegging og utforming av inngrep i sårbare natur - og kulturlandskap skal det tas spesielle hensyn.
Det skal le gges vekt på god terrengtilpasning der bygninger ti lpasses terrenget, ikke omvendt.
Omfattende fyllinger og andre betydelige terrenginngrep skal ikke tillates uten forelagt grundig
analyse og dokumentasjon gjennom en reguleringsprosess.

Bygg og anlegg i k ulturlands kap skal utformes med farge - og materialb ruk og omfang i tråd med
kulturell og historisk tilknytning. Se også § 1 - 7.

1 - 6.1 .4 Estetisk redegjørelse/Dokumentasjon
I plan - og byggesaker kreves framlagt illustrasjonsmateriale som tegninger, snitt, fotomonta sje,
perspektivfoto, digital eller fysisk modell s om synliggjør bygningers estetikk og samspillet med
omgivelsene.
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Dette gjelder spesielt for følgende tiltak:

- I sårbare områder som for eksempel nærhet til verneverdige kulturminner, områder med sto rt
biolog isk mangfold og områder hvor landskapshensyn er av stor viktighet. Se hensynssoner jf.
kapitte l VII.

- Der planlagte bygninger vil kunne fremstå som landemerke, fondmotiv eller representere
markante fjernvirkninger.

1 - 6.1 .5 Vern av naturkvaliteter
I regu leringspl aner og ved gjennomføring av tiltak skal mulig påv irkning på biologisk mangfold
vurderes (jf. naturmangfoldlovens kap. II). I naturtyper som er registrert som viktige i
Miljødirektoratets naturbase, tillates ikke tiltak som forringer naturverdiene . Der det er hensynssone
landskap H550, jf. § 7 - 2.3 skal na turkvaliteter tillegges særlig vekt.

1 - 6.1 .6 Vern av vassdrag
Mossevassdraget dekker hele kommunen, er vernet og faller under Rikspolitiske retningslinjer for
vernede vassdrag . Det vises til bestemmelser om tiltak og byggegrenser jf. § 1 - 5.5.2 .

1 - 6.2 Grønnstruktur

G rønnstruktur er eksisterende eller nye arealer/områder med samme nhengende (eller tilnærmet
sammenhengende) natur - eller vegetasjonspreg innenfor byggesonen. Grønnstruktur kan være både
offentlig og privat. Friområder er innenfor formåle t grønnstruktur.

Ny offentlig eller privat grønnstruktur skal etableres slik at are alene får egnet lokalisering og god
utforming som forbindelseslinjer, uteopphold og rekreasjon. Ny grønnstruktur skal ha kvaliteter som
kan bidra til et sammenhengende grø nnstrukturnett, som binder byggesonen sammen med
omkringliggende LN F - områder.

Viktig e trær og vegetasjonsområder skal avmerkes i nye reguleringsplaner og beskyttes i bygge - og
anleggsfasen. Ved beplantning av uteareal og grønnstruktur skal det tilrettele gges i størst mulig grad
for pollinerende insekter, med innslag av vekster som er gode bie - og humleplanter.

1 - 6.3 Støy

K lima - og m iljøver ndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T - 1442)
eller retningslinjer som senere måtte erstatte denne, skal legges til grunn ved planlegging og bygging
til støyfølsom bruk ( boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsbol iger, skoler og barnehager) og
støyende virksomheter. Om nødvendig skal avbøtende tiltak gjennomføres.

Statens vegve sens støykartlegging: «Støysoner for riks - og fylkesveger» skal være førende for
vurderinger i forhold til støy i arealplaner og i byggesake r.

1 - 6.3.1 Områder utenfor gul og rød hensynssone for støy.

V ed planlegging og oppføring av ny bebyggelse til støyfølsom t bruk som ligger tydelig utenfor rød og
gul hensynssone for støy, behøves ikke støyfaglig ut redning.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-1001
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-1001
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1 - 6.3.2 Områder innenfor gul og rød hensynss one for støy.
For byggeområder som ligger i gul eller rød støysone, skal det i plan - og byggesaker utarbeides en
st øyfaglig utredning og nødvendige forebyggende og avbøtende tiltak skal være utført før området
kan utnyttes til støyfølsom bruk.

1 - 6.3.3 Støy fra bygge - og anleggsvirksomhet.
Støygrensene i tabell 4 i retningslinjen T - 1442 Behandling av støy i arealplanlegging f or støy fra bygge -
og anleggsvirksomhet skal gjelde for driftstid mindre enn 6 uker. Det skal f oretas en skjerping av
støygrensene ved lenge re driftstid, jfr. tabell 6 i retningslinjen.

1 - 6.4 Strålevern

1 - 6.4.1 Strålevern høyspenningsanlegg
S trålevernforskriften stille r krav om at all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig. For
boliger, skoler og barn ehager i framtidige byggeområder og ved nyeta blering eller oppgradering av
høyspentanlegg skal det elektroniske magnetfeltet i bygningen ikke overskride 0,4 mikr otesla.

1 - 6.4.2 Strålevern radon
Ved planlegging av nye områder for, og prosjektering for oppføring av bygning som er til opphold for
mennesker ell er dyr, skal det tas høyde for at den bygningsmessige utførelse sikrer mot eksponering
av forhøyede radonkonsentrasj oner i inneluft , og tiltak skal følge TEK.

1 - 6.5 Geotekniske undersøkelser

K ommunen kan, der forho ldene på stedet tilsier det, kreve at det i tillegg gjennomføres geotekniske
grunnundersøkelser (jf. plan - og bygningsloven § 28.1).

1 - 6.6 Overvann

D et stilles krav til at det skal redegjøres for håndtering av overvann på reguleringsplannivå, og at
prinsippene i gjeldende hovedplan for vann og avløp da s kal legges til grunn. Bestemmelser gitt i lov og
forskrift og kommunens VA - norm følges. Rekkefølgek rav brukes for å sikre etablering av nødvendig
samfunnsservice.

1 - 6.7 Forurensing i grunnen

F ør førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan må det foreligge e n vurdering av om det kan
finnes forurensing i grunnen. Dersom forurensning er sannsynlig, må det u tføres miljøtekniske
grunnundersøkelser før førstegangsbehandling. Viser undersøkelsene funn av forurensning, må det
utarbeides en overordnet tiltaksplan før førstegangsbehandling av detaljreguleringsplanen og
forurensningsforskriften følges.
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1 - 6.8 Massehåndter ing

I reguleringsplaner skal det fremkomme hvordan masser brukes og gjenbrukes og hvordan
overskuddsmasse håndt eres. Planforslagene skal utformes på en slik måte at man i så stor grad som
mulig oppnår massebalanse. Det skal gjøres rede for mengde og kvali tet av overskuddsmasse, og
hvor /hvordan massene skal transporteres bort.

1 - 6.9 Vern av matjord

1 - 6.9.1 Drift av omdisponert e areal er
J ordlovens §§ 9 og 12 (om omdispone ring og deling) skal fortsatt gjelde i landbruksområder avsatt
eller regulert til framtidig utbygging og masseuttak, inntil tiltak igangsettes i tråd med vedtatt
reguleringsplan. Masseforflytning eller oppfyllin g skal føl ge forurensningsforskriften (kap. 4 ).

1 - 6.9.2 Gjenbruk av matjord
I reguleringsplanprosesser som legger opp til at jordbruksarealer skal brukes til byggeformål, skal det
utarbeides jordsmonnsregnskap. Matjord som ligger på areal som blir omdisponert, s kal tas v are på og
forflyttes til andre dyrk ede eller dyrkbare arealer, slik at den fortsatt kan benyttes til matproduksjon.
Det må gå frem hvor mye dette skaper av nye eller forbedrede jordbruksarealer andre steder i
kommunen før reguleringsplanen vedtas.

§ 1 - 7 Kultur minnevern, jf. pbl. § 1 1 - 9 nr. 7

T iltak som påvirker kulturverdier skal forelegges antikvariske myndigheter for uttalelse. Ved søknad
om tiltak på bygning som etter kommunens oppfatning har bevaringsverdi som kulturminne, kan
kommunen avslå tiltak et, elle r kreve endringer i omsøkt tiltak s om gjør at kulturminneinteressene
ivaretas bedre. Det vises også til § 1 - 6.1.3, bestemmelser om estetikk og landskapstilpasning for
sårbare landskap og kulturlandskap.

Retningslinjer: Kommunens kulturminneplan for 2020 – 2032 (under utarbeidelse) skal leg ges til grunn
ved vurderinger av kulturminner som påvirkes gjennom planarbeid og byggetiltak.
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Kapittel II - Bestemmelser til arealformål etter plan - og

bygningsloven § 1 1 - 7 nr. 1 : Bebyggelse og anlegg

§ 2 - 1 Genere lle bestemmelser til bebyggelse - og anleg gsformål

2 - 1 .1 Rekkefølgekrav, jf. pbl §1 1 - 9 nr. 4

F ør reguleringsplaner i Våler sentrum sluttbehandles, skal sentrumsplan jf. hensynssone H810_1 (§ 7 -
4.1) ve dtas .

Før reguleringsplan for boligområde B9 ( Varna Skog ) i gangsettes skal konsekvensanalyse for
be folkningsvekst og sentrumsutvikling for området vedtas jf. hensynssone H810_2 ( § 7 - 4.2 ) .

Før reguleringsplaner innenfor næringsområde N7 (Klypen Nike) vedtas , skal:

• Trafikkøkning på fv. 220 utredes og eventuelle tilt ak inngå som rekkefølgekrav
• rekkefølgek rav for infrastruktur tilknyttet Våler Næringspark være sikret gjennomført, evt. sikret

videreført.

§ 2 - 2 Boligområder, jfr. pbl. § 1 1 - 7 nr. 1

2 - 2.1 Boligformål ( generelt )

A vsatt boligformål i kommuneplanen innebærer i hovedsa k småhusbebyggelse i form av åpen/
frit tliggende eller konsentrert bebyggelse. Leilighetsbygg kan være aktuelt å regulere innenfor avsatte
sentrumsområder eller arealer avsatt til kombinerte formål i kommuneplanen som innebærer bolig .

For boligbebyggelse inntil 50/100 meter fra vassdragsbeltet gjelder § 1 - 5.5.2

2 - 2.1 .1 Nye boligområder
Ubebygde regulerte og uregulerte områder i kommuneplanen , avsatt til boligformål: B1 – B 9

Benevnelse Navn Regulert/Uregulert
B1 Folkestad, nord Regulert
B2 Augerød Uregulert
B3 Gylderkollen Regulert
B4 Nordby Regul ert
B5 Fosseberget Regulert
B6 Sæby Regulert
B7 Svinndal øst Regulert
B8 Svinndal øst/Igulstad II Regulert
B9 Varna skog Uregulert
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2 - 2.1 .2 Krav til kvalitet i boligområder
I boligfelt kan kommunen gi forbud mot tiltak e tter plan - og bygningsloven (jfr. pbl §§ 20 - 1, 20 - 2, 20 - 3
og 20 - 4), også midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder containere,
plasthaller, campin gvogner, bobiler, partytelt, båter, og lignende, der dette virker sjenerende for
omgivelsene.

2 - 2.2 Krav til minste uteopph oldsareal , M UA

2 - 2.2.1 Når kravet gjelder
F or hver boenhet skal det avsettes et minste sammenhengende uteoppholdsareal (M U A) pr. boenhet .
Kraven e gjelder både ved nybygg, ombygging og bruksendring.

Minste uteoppholdsareal s kal være ferdig opparbeidet før det gi s brukstillatelse.

2 - 2.2.2 Areal som inngår
Følgende inngår i uteoppholdsareal:

• Ubebygd areal på bakkeplan.

• Ikke - overbygd terrasse som stikker mindre enn 0,5 meter over bakken.
• Balkonger , takterrasser og lignende kan inng å etter nærmere definisjon i reguleri ngsplan.

Følgende inngår ikke i uteoppholdsareal:

• Areal med helling over 1:3

• Areal i smale striper på under 2 meters bredde

• Nødvendig parkerings - snu - og kjøreareal.

• Areal som ligger i aktsomhetsområder for magnetf elt og strålefare , eller gul og rød støysone.
I områder innenfor avsatt sentrumsområder i kommunen kan likevel 50 % av felles
uteoppholdsareal ligge i gul støysone.

2 - 2.2.3 Øvrige kvalitetskrav for konsentrert småhus og blokkbebyggelse
Den samlede kvaliteten på u teoppholdsarealet skal være brukbart for lek , ha tilfredsstillende soltilgang
og være tra fikksikkert. Det legges vekt på følgende kvalitetskrav :

• Arealet skal være variert og tilpasset utbyggingens størrelse.

• Arealet skal opparbeides med nødvendig utstyr for lek, spill for barn og unge, si ttegruppe,
beplantning o.l.

• Arealet skal gi rom for både rolig opphold og støyende aktivitet.

2 - 2.2.4 A realkrav ved regulering og etablering av fire eller flere boenheter
Følgende arealkrav gjelder, jf. tabellen:

• Arealkrav f or regulering og etablering fire ell er flere boenheter, skal imøtekomme arealkrav
for felles leke - og oppholdsarealer i denne tabellen:
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2 - 2.3 Åpen småhusbebyggelse

Å pen småhusbebyggelse består av eneboliger, eneboliger med én sekundærleilighet og tomanns -
bolige r pr. eiendom, i henhold til boligtypologier definert i Veileder for grad av utnytting.
Sekundærle ilighet er en selvstendig boenhet i samme bygning som hovedboenheten som er klart
mindre enn hovedboenheten og med bruksareal på minimum 30 m2 .

For regulerte og uregulerte områder avsatt til åpen boligbebyggelse (frittliggende) i kommuneplanen
gjelder følgende bestemmelser:

2 - 2.3.1 Bolig: U tnyttelse og høyder
T illatt grad av utnytting er 25% - BYA.
Maks T - BRA skal likevel ikke være større enn 500 m2.
Maks tillatt møne høyde er 8 meter og maks tillatt gesimshøyde er 7 meter.

2 - 2.3.2 Garasjer : Utn yttelse, høyder, estetikk, plassering
Garasjer kan oppføres i én etasje inntil 50 m 2 BYA og skal ha tilsvarende utforming og materialvalg
som bolighuset. Arker, takopplett og lignende ti llates ikke. Garasjer tillates i kke innredet til varig
opphold eller b eboelse.
Ved innkjøring vinkelrett på vei skal minste avstand fra tomtegrense mot vei være 6 meter. Ved
innkjøring parallelt med vei skal minste avstand fra tomtegrense mot vei være 2 me ter.

Krav til parkeringsdekning er nærmere angitt i § 1 - 5.2 .

2 - 2.3.3 Areal k r av til minste uteoppholdsareal (MUA)
Kravene skal dekkes i form av privat uteoppholdsareal på samme grunneiendom som boligen og i
direkte tilknytning til den aktuelle boenheten. Areal på takterrasse, veranda, balkong o g lignende skal
ikke telle med.

Arealk ravene til uteoppholdsareal for åpen småhusbebyggelse er:

• Eneboliger: 250 m2 hvorav et areal på minst 90 m2 skal være sammenhengende
• Sekundærleilighet: 50 m2, hvorav et areal på minst 4 0 m2 skal være sammenhengende
• Tomannsboliger, per boenhet: 200 m2, h vorav et areal på minst 7 0 m2 skal være

sammenhengende

2 - 2.4 Konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg (blokk)

K onsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse skal alltid inngå i en regul eringsplan før tiltak
omsøkes. Det vises til Veileder for grad av utn ytting for definisjoner av boligtypologi.

2 - 2.3.4 Felles parkering
For tilrettelegging av felles parkeringsanlegg skal kravene jf. § 1 - 5.2, imøteko mmes.

2 - 2.3.5 MUA - krav for konsentrerte småhus

I områd er med konsentrert småhusbebyggelse og øvrige former for småhusbebyg gelse skal det
opparbeides minimum 60 m2 egnet uteoppholdsareal per boenhet til privat bruk, og minimum 30 m2
i felles uteoppholdsareal. Mak simalt 10 m2 av det private arealet, og ingentin g av det felles, kan være



Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og re tningslinjer
Våler kommune, 6 juni 2019

HØRINGSUTKAST

side 18

på balkong/takterrasse eller lignende. (Fo r regulering og etablering fire eller flere boenheter, se § 2 -
2.2.4.)

2 - 2.3.6 MUA - krav for blokkbebyggelse
Ved detaljregulering for blokkbebyggels e skal det opparbeides minimum 60 m2 egnet
uteopp holdsareal per boenhet, hvorav maksimalt 10 m2 kan være på balkong/ takterrasse eller
lignende. Minst 10 m2 skal være privat. (For regulering og etablering fire eller flere boenheter, se § 2 -
2.2.4.)

§ 2 - 3 Områder avsatt til fritidsbebyggelse, jfr. pbl. § 1 1 - 7 nr . 1 .

2 - 3.1 Fritidsbebyggelse - u tnyttelse

F or fritidsbolig er som ikke li gger i regulert område gjelder følgende utnyttelse:
Maks. T - BRA = 120 m2 pr. eiendom
Maks. T - BYA = 100 m2 pr. eiendom
Det tillates kun to separate bygninger pr. tomt - største møne - og gesi mshøyde er 6 meter.

2 - 3.2 Fritidsbebyggelse i vassdragsbelte (100 - meters sonen)

T - BRA = maks 90 m 2 og T - BYA maks 100 m 2 .
Største tillatte fasadelengde mot vassdraget er 12 meter og største tillatte taklengde er 13 meter.
Dette gjelder for bygningsmassen samlet . Maks tillatt mønehøyde er 5 meter og maks tillatt
gesimshøyde 3,5 meter.

For bebyggelse inntil 50 meter fra vassdr agsbeltet gjelder § 1 - 5.5.2 .

§ 2 - 4 Områder avsatt til næring, jfr. pbl. § 1 1 - 7 nr . 1 og 5 b.

Maks tillatt utnyttelsesgrad er %BYA = 50 % .

For fun ksjoner som u telagring av materialer, bildekk, søppelkontainere og lignende , som kan virke
skjemmende for omgivelsene , kan kommunen nekte tillate lse til etablering og drift dersom
funksjonene ikke er tilstrekkelig skjerme t med vegetasjon, gjerde , overdekni ng med tak el .

Følgende områder er avsatt til framtidige næringsom råder i kommuneplanen:

Benevnelse Navn Regulert / Uregulert
N1 – N4 Våler Næringspark Delvis regulert
N5 Næringsområde Folkestad Regulert
N6 Næringsområde Augerød Regulert (kombinerte fo rmål)
N7 Klypen Nike (datasenter Gylderåsen) Planarbeid igangsatt
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2 - 4.1 .1 Næringsområde N7 : Datasenter
Området avsatt til nytt datasenter i N7 undergår detaljregulering med konsekvensutredning for nytt
datasenter, i tråd med avgrensning i gjeldende fylkesplan . Endelig avgrensning av arealet bestemmes
gjennom detaljregulering en og kommuneplanens avgrensing av næringsområdet skal korrigeres i
ette rkant i tråd med vedtatt reguleringsplan.

§ 2 - 5 Offentlig og privat tjenesteyting , jfr. pbl. § 1 1 - 7 nr. 1

B ygningsmassen i områder avsatt til offentlig og privat tjenesteyting skal i høy grad følge
bestemmelser om estetikk og landskapstilpasning, jf. §1 - 6. M ønehøyde kan være inntil 12 meter. Ved
tiltak på eksisterende bygning, oppføring av frittliggende bygninger, samt plas sering av midlertidig
eller transportabel bygning, konstruksjon el ler anlegg skal det legges stor vekt på å bevare
sammenhengende uteoppho ldsarealer i samsvar med § 1 - 5.4 .

Nytt område avsatt til tjenesteyting er O1, Grepperød.

§ 2 - 6 Områder for råstoffutvinning , jfr. pbl. § 1 1 - 7 nr. 1

Uttak av råstoff eller fradeling til sli kt formål innenfor nye områder eller ved vesentlige utvidelser av
eksisterende område kan ikke finne sted før området samlet sett inngår i reguleringsplan, jfr. pbl. § 11 -
9 nr.1. Områdene er underlagt lov om erverv o g utvinning av mineralressurser (mineral loven) og
Direktoratet for mineralforvaltning (DM F) skal alltid involveres på tidligst mulig tidspunkt i
planprosessen.

§ 2 - 7 O mråder for idrettsanleggfelt , jfr. pbl. § 1 1 - 7 nr. 1

Gjennom r eg ulering , tilrettelegging og bruk av I A - feltene skal risiko og sårba rhet vurderes særskilt når
det gjelder vannkvalitet, naturområdet og dyreliv. D rift av område ne må ikke bidrar til økt forurensing
i sårbare eller skape ubalanse i dyre - og planteliv. (I A = Idrettsanlegg, annet) .

§ 2 - 8 Om råder avsatt til Bebyggelse - og anleggsf ormål uten

underformål jfr. pbl. § 1 1 - 7 nr. 1

For områder i kommuneplanen avsatt til bygge - og anleggsformål uten nærmere angitt underformål,
skal nye tiltak følge områdets generelle bygg eformål og byggeskikk . For søknadspliktige tiltak skal
relevant und er formål , med tilhørende bestemmelser, avklares med kommunen før behandl ing av
søknad .
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Kapittel III - A realformål etter plan - og bygningsloven § 1 1 - 7 nr.

2: Samferdselsanlegg og t eknisk infrastruktur - Retningslinjer

Det er ikke avsatt egne are alformål i kommuneplan for vei, parkering eller teknisk infrastruktur.
Følgende er generelle retningslinjer:

§ 3 - 1 Vei

3 - 1.1 Utforming

F or planlegging av nye veier og oppgradering av eksisterende v eier i kommunen skal Statens vegvesens
håndbokserie følges. Det vises spesielt til «Veg - og gateutforming» N100 (som finnes på:
www.vegvesen.no ) for prosje ktering av nye veier.

3 - 1.2 Drift

K ommunen har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale veier. For fylkesveier og riksvei er er
det staten v/Statens vegvesen og fylkeskommunen som har ansvar. Private veier driftes og
vedlikeholdes av private eiere, så sant ikke annen avtale ligger til grunn.

§ 3 - 2 P arkering

Kommunen har som hovedregel ansvaret for etablering, drift og vedlikehol d av parkeringsplasser rundt
alle kommunale bygg, og har (jf. kommunens hjemmeside) ansvaret for:

• Å f jerne hensatte biler

• Offentlige uteområder (tilknyttet parkeringsplass)

• Parkeringstillatels e for forflytningshemmede

• Parkeringstillatelser for boligsoner

D et vises også til kommuneplanens bestemmelser om parkering, jf. § 1 - 5.2 og parkeringsnorm, § 1 -
5.2.1.

§ 3 - 3 Vann og avløp

3 - 1.3 Vann

D et er Våler vannverk SA som har ansvaret for vannforsyningen i Våler kommune. Det er et eget
sameieselskap. Virksomheten er underlag t en rekke lover og forskrifter, som regulerer og påvirker
planlegging, utførelse og drift.

http://www.vegvesen.no/
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3 - 1.4 Avløp

K ommunen har ansvaret f or ledningsnett som er separert, og drifter ca. 78 kilometer med
avløps ledninger og overvannsledninger, 22 pumpestasjoner og et rensea nlegg. VA - normen for Våler
kommune i Østfold finnes på kommunens hjemmesider, og er underlagt sentrale lover og forskrift er,
lokale forskrifter og retningslinjer og veiledninger: www.valer - of.kommune.no/min - eiendom - og -
infrastruktur/vann - og - avlop/love r - forskrifter - og - retningslinjer

Kapittel I V - Bestemmelser til arealform ål etter plan - og

bygningsloven § 1 1 - 7 nr. 3 : Grønnstruktur

§ 4 - 1 B estemmelser for grønnstruktur

4 - 1.1 Generelle bestemmelser om grønnstruktur/ blågrønn struktur

4 - 1 .1 .1 D isponering av arealene
I nnenfor områder med avsatt grønnstruktur skal naturkvaliteter stå sentra lt . Det tillates opparbeidelse
av turveier, turstier, belysni ng, utsiktsplasser, benker og bord.

4 - 1.2 Friområde

A vsatte friområder skal opprettholdes attraktive for rekreasjon og utendørs bruk. Friområder skal
være tilrettelagt/opparbeidet for aktiv lek, fys isk aktivitet, opphold og ferdsel. Områdene kan ha
naturlig e ller kultivert trevegetasjon og terrengutforming bør i visse tilfeller forsterkes for å tåle stor
bruk. I friområdene tillates opparbeidelse av turveier, turstier, belysning, utsiktsplasser, benk er og
bord. Det kan tillates oppført bygninger som fremmer al lmenhetens bruk av friområdene. Kvaliteter i,
og opparbeidelse av, friområdene skal inngå som rek kefølgekrav i reguleringsbestemmelser.

http://www.valer-of.kommune.no/min-eiendom-og-infrastruktur/vann-og-avlop/lover-forskrifter-og-retningslinjer
http://www.valer-of.kommune.no/min-eiendom-og-infrastruktur/vann-og-avlop/lover-forskrifter-og-retningslinjer


Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og re tningslinjer
Våler kommune, 6 juni 2019

HØRINGSUTKAST

side 22

Kapittel V - Bestemmelser til arealformål etter plan - o g

bygningsloven § 1 1 - 7 nr. 5: LN F - områder

§ 5 - 1 Områder avsatt til LN F, jfr. pbl. § 1 1 - 7 nr. 5a

5 - 1.1 Generelt: LNF - områder

I nnenfor områder avsatt til LNF - formål tillates kun tiltak som har direkte og nødvendig tilknytning til
landbruk - , natur - og friluftsform ålet.

Tiltak for landbruket skal tilpasses kulturlandskapet, herunder innpassing til eksisterende
bygningsmiljø, ikke hindre allmenn ferdsel, og skal ikke plasseres på dyrket mark.

Driftsbygninger tillates oppført med mønehøyde inntil 12 meter.

Ny landbr uksbebyggelse tillates ikke oppført innenfor 50 - metersbeltet langs vassdrag, jf . § 1 - 5.5.2

Oppføring av kårbolig tilla tes bare oppført etter godkjent søknad og når det dokumenteres at dette er
nødvendig av hensyn til tradisjonell landbruksdrift på eiendom men, og at det fra før ikke er mer enn
én boenhet på eiendomm en. Nye kårboliger skal plasseres i tilknytning til gården s tun.
Grunn/eiendom til ny kårbolig tillates ikke fradelt.

Grunn/eiendom til nye næringer i landbruket tillates ikke fradelt .

5 - 1.2 Tiltak o g bruk av landbruk - natur - og friluftsområder

K ommunen kan vu rdere å innvilge dispensasjon for mindre tiltak og endring er av eksisterende
byggverk når tiltaket ikke fører til forringelse av landskapsverdier, kulturminner, rekreasjonsområder,
andre vernever dier eller eksisterende byggverk, og under forutsetning av at de er i tråd med disse
retningslinjene:

5 - 1.2.1 For eksisterende boligbebyggelse i LNF - områder (retningslinje)
I LNF - områder utenom stedbunden næring kan bebygde tomter som er fradelt eller bortfestet til
boligbebyggelse fortsatt bebygges – innenfor sin bo - elle r bruksenhet og tomtens formål. På bebygde
bol igeiendommer kan det tillates oppført mindre tilbygg, påbygg, fasadeendringer og oppføring av
garasje/uthus. Det vil ikke bli gitt tillatelse til nye boenheter eller næringsbygg på boligeiendommen.

5 - 1.2.2 Sammenføyin g av l andbrukseiendom mer (retningslinje)

V ed s ammenføying av landbrukseiendommer, kan vurderes tillatelse til fradeling av gårdstun med
bolighus, til boligformål. Den sammenføyde driftsenheten sk al som hovedregel bestå av våningshus og
eventuell kårbolig. Det kan vurderes å gi dispensasjon for frade ling av eldre kårboliger dersom
bruksenheten er overflødig med tanke landbrukseiendommens størrelse og næringsgrunnlag og
forutsatt at en fradeling i kke medfører drifts - eller miljømessige ulemper for resteiend ommen.
Dispensasjon til fradeling av kårbolig skal vurderes i et svært langt tidsperspektiv.
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5 - 1.3 Nye næringer i landbruket

V åler k ommune er positiv t innstilt til utvikling av nye næringer i landbru ket, og vil benytte
dispensasjonsadgangen i søknader som er i tråd med r egjeringens signaler om å skape nye næringer.

Retningslinjer:

Ved vurdering av dispensasjon for bruk av landbrukseiendommer til virksomhet ut over tradisjonell og
stedbunden næring sk al følgende legges til grunn:

• Det kan tillates småskalavirkso mheter (produksjoner, aktiviteter og tjenester ) med utgangspunkt i
gårdens og familiens ressurser og innenfor den ramme (størrelse) som disse representerer.

• Det skal tas utgangspunkt i den arbei dskraft som er bosatt på gården. I begrenset omfang kan det
l ikevel være akseptabelt å benytte ekstern arbe idskraft. Virksomheten skal som hovedregel
innpasses i eksisterende bygningsmasse.

• Oppføring av nye byggverk til formål med nye næringer skal normalt ikke tillates. Dersom nye
bygninger likevel godkjennes etter begrunnet søknad , skal ny bebyggelse som plas seres i
tilknytning til gårdens tun, og i tråd med estetiske hensyn, jf. § 1 - 6.

§ 5 - 2 Områder avsatt til « grend » / spredt boligbebyggelse i LN F , jfr.

§ 1 1 - 7 nr. 5b.

5 - 2.1 Fradeling av tomter

F radelte tomter i grender kan bebygges uten krav om reguleringsplan, jf. § 1 - 1.4.4.

5 - 2.1 .1 Antall tomter som kan fradeles
I grendene tillates det fradelt tomter i samsvar med tabellen under. De fradelte tomtene kan bebygges
med én enebolig pr. tomt. Det tillates ikke sekundærleilighet i tilk nytning til bolighuset .

Grendenummer Navn Antall tomter som
kan fradeles

2 Tveter grend 2

3 Eng grend 3

7 Bjerkelia 2

8 Sukke grend 5

9 Østenrød grend 2

10 Nordby grend 2

11 Bjerkedal gren d 2

12 Kure grend 2
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5 - 2.1 .2 Tillatt utnyttelse og høyde r
T illatt T - BRA pr bolighus er 250 m2. I tillegg til bolighus kan det oppføres garasje inntil 50 m2BRA.

Maks tillatt mønehøyde er 7,5 meter. Maks tillatt gesimshøyde er 6,5 meter.

5 - 2.1 .3 Områder med tidligere vedtatt bebyggelsesplan
K ommuneplanens bestemmelse r for spredt boligbebyggelse i LN F gjelder (§ 5 - 2 ).

I områdene LNFB1 - 3 har det vært vedtatt bebyggelsesplaner i tråd med pbl. 1985 . For områdene skal
For områdene skal bebyggelsesplanene være retningsgivende for tiltak i området .

§ 5 - 3 Områder avsatt til spredt næring i LN F, j fr. § 1 1 - 7 nr . 5c.

5 - 3.1 Fradeling av tomter

F radelte nærings tomter i nnenfor formålet kan bebygges uten krav om reguleringsplan, jf. § 1 - 1.4.4.

5 - 3.1 .1 LNF1 – Nordre Paulshus Aktivitetssenter
I nnenfor formål et tillates tilrettelegging og videreutvikling av utendørsakt iviteter som klatrepark,
paintballbane, lavvo med grillområde, mindre kioskfasiliteter etc., samt tilhørende parkering.

B yggetiltak relatert til aktivitetssenteret og som faller innenfor pbl. § 20 - 1 , kan etableres ved godkjent
søknad til kommunen . Se ogs å § 1 - 1.4.4 for unntak fra plankravet.

Ved søknad om mer omfattende tiltak innenfor formålet, kan kommunen etter skjønn stille plankrav
(krav om reguleringsplan) , jf. § 1 - 1.3.
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Kapittel VI - B estemmelser til arealformål etter plan - og

bygningsloven § 1 1 - 7 nr. 6: Bruk og vern av sjø og vassdrag

§ 6 - 1 V assdragsforvaltning

D et er et overordnet mål for kommunen å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i alle Vålers
vannforekomster , et ansvar som for valtes i samråd med vannregionmyndigheten .

Vassdragene under legges differensiert vassdragsforvaltning, der vannforvaltningsklasse 3 har sterkest
vern mot inngrep. Alle inngrep i selve vassdragene krever reguleringsplan.

Forvaltningen av arealer inntil 1 00 meter fra strandl injen følger § 1 - 5.5.2 Byggegrense mot va ssdrag
og § 1 - 6.6.3 Vern av vassdrag.

Retningslinje: Ved tiltak i eller i nærhet til vassdrag skal Våler kommunes rapport «Hovedvannplan
vannmiljø 2018 - 2022» være retningsgivende.
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Kapittel VII - Bestemmelser t il hensynssoner

§ 7 - 1 Faresoner og sikrings soner ( pbl. § 1 1 - 8 a)

7 - 1.1 Hensynssone – sikring. Vannforsyning, H11 0

I nnenfor H110 , Rusviktjern, skal det tas hensyn til at dette er en drikkevannskilde. Det er forbudt å
bade, padle og bruk av båt i tjernet.

7 - 1.2 Hensynssone – fare. Ras - og skredfare (kvik kleire), H310

V ed utarbeidelse av reguleringsplan for bebyggelse og anlegg innenfor NVEs registrerte
kvikkleireforekomster ( H310 - felt) skal det før førstegangsbehandling av reguleringsplan være
g jennomført geotekniske grunnundersøkelser i henhold til NVEs retningslinjer 2/2011 – «Flaum og
skredfare i arealplanar», eller nyere retningslinjer som erstatter denne. Søknadspliktige tiltak innenfor
hensynssonene kan bare godkjennes dersom geoteknisk gru nnundersøkelse og fagkyndig rapport viser
at det kan oppnås s ikkerhet mot s kred innenfor grenseverdiene som er oppgitt i TEK17 § 7 - 3.
Geotekniske rapporter skal ha klare og entydige konklusjoner.

Retningslinje: NVEs retningslinjer Sikkerhet mot kvikklei reskred skal følges. NVEs retningslinje for
mindre tiltak i k vikkleireområd er skal følges. Alle områder under marin grense kan inneholde kvikkleire.
Krav om geotekniske undersøkelser gjelder også for områder utenfor hensynssonen.

7 - 1.3 Hensynssone – fare. Flom

D et er ikke kartlagt flomsoner for kommuneplanen. For tiltak i nærhet eller tilknytning til vassdrag skal
det gjennomføres flomsonekartlegging før tiltak finner sted eller reguleringsplan kan vedtas. Generelle
bestemmelser tilknyttet flomfare gjelder:

7 - 1 .3.1 F l omsoner
U tbygging innenfor flom utsatte områder kan ikke fin ne sted før tilstrekkelig flomsikring er etablert. I
større byggeprosjekter skal reguleringsplan avklare løsninger for flomsikring. Flomsikringstiltak,
herunder ev entuelle byggeforbud eller forbu d mot å øke andel tette flater på tomten, skal avklares i
det enkelte tilfelle.

7 - 1 .3.2 Vansjø
N y bebyggelse eller vesentlig utvidelse eller etablering av underetasje på eksisterende bebyggelse i
områdene langs Vansjø er ikke tillatt lavere enn kote +28 moh.

7 - 1 .3.3 Be k ker
I hensynssoner for bekker med årssikker vannføring er de t ikke tillatt å gjennomføre tiltak som hindrer
nødvendig avrenning til vassdraget. Nye bygninger tillates ikke oppført.
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Ved tiltak på ledningsnettet langs strekninger i hensynssonene for bekker med årssikker vannføring,
hvor det tidligere er gjennomført bekkelukkinger, skal det velges løsninger som sikrer framtidige åpne
vannveier.

7 - 1 .4 Hensynssone – fare. Høyspenningsanlegg, H370

7 - 1 .4.1 F or alle høyspentlinjer
F or alle høyspentlinjer, også de som ikke er avsatt med faresone i kommuneplanen, skal linjeeier
kontakte s ved tiltak nær luftlinjen for å få opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds - og
ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner. Det må ikke foretas endringer av terrenget i
høyspenning s sonen uten at dette er skriftlig godkjent av netteier.

7 - 1 .4.2 Hens ynssone for anlegg etablert iht. anleggskonsesjon (normalt regionalnett):
N y bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspennings luftledninger.
Hensynssonen gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, ve gg, sålekant
mm). Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen og må hensyn s tas ved tiltak.
Høyspenningsanlegget kan generere elektromagnetiske felt utover hensynssonen.

7 - 1 .4.3 Elektromagnetiske felt
H øyspenningsanlegg generer er elektromagnetiske felt. Dersom ny bebyggelse og anlegg som er
beregnet for personopphold foreslås plassert nær høyspenning anlegg som kan medføre
magnetfeltnivåer over 0,4 mikrotes la, skal det gjennomføres utredninger som ska l gi grunnlag for å
vurdere bebyggelsens og anleggets plasser ing, samt forebyggende tiltak for å redusere magnetfeltet,
jf. Statens strålevern.

§ 7 - 2 Soner med særlig angitt hensyn ( pbl. § 1 1 - 8 c)

7 - 2.1 Generelt for alle hensynssone r

N ye tekniske inngrep skal unn gås, også inngrep som endrer terreng - eller vegetasjonstype i området.
Land - og vannarealene skal ivaretas og skjøttes på en måte som ivaretar områdets landskapsverdi,
vegetasjon, dyre - og fuglel iv. Kulturlandskapspreget skal opprettholdes.

7 - 2.2 Hensynssoner med særlig hensyn til friluftsliv, H530

I hensynssone H530 s kal det tas særlige hensyn til friluftsliv. Innenfor sonene skal det gjennomføres
kartlegging av friluftslivsbruk, - kvaliteter og - beh ov for å sikre at nye tekniske inngrep ikke hindrer
eller um uliggjør en erstatning av områdets kvaliteter. Viktige friluf tslivskvaliteter som adkomst til
strandsone, sammenhengende turstinett, egne traséer for ridning etc. bør særlig vurderes før det
tilla tes tiltak som kan hindre tilgang og bruk av området.
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7 - 2.3 Hens ynssone landskap, H550

I nnenfor sonene angitt rundt Vansjø og Våler Næringspark skal hovedmålet være å bevare
opplevelseskvaliteter, karakteristiske landskapstrekk, biologisk mangfold og sammenhen gende
leveområder for dyreliv.

7 - 2.4 Hensynssone naturmiljø, H56 0

7 - 2.4.1 K irkebygda naturbeitemark (lokalt viktig)
O mrådet beites av storfe og det er funnet en god del beitemarksarter, dog ingen sjeldne. På tross av
mangelfull biologisk dokumentasjon er området vurde rt til høy/middels verdi p.g.a. landskapet og
kulturhistoris k verdi.

7 - 2.5 Hensynssoner med særlig hensyn til kulturmiljø , H5 70

I nnenfor hensynssone for kulturmiljø skal det tas særlige hensyn til kulturminner og kulturmiljø. Det
skal det legges vekt på bevari ng og vern av eldre gårdsbebyggelse og andre historiske spor i
landskapet. Kommunens kulturminneplan skal være retningsgi vende for alle tiltak , med sikte på å
bevare viktige historiske trekk i landskap og bebyggelse ved tiltak innenfor sonen.

Retningslinjer innenfor hensynssone for kulturmiljø:

7 - 2.5.1 Kirkebygd en, H570

V iktige elementer som bør være førende for utviklingen i Kir kebygden er miljøet rundt
Middelalderkirken, Herredshuset og de fredede bygningene på prestegården omkranset av
mange gravha uger/fornminner og Prestegårdshavna som et kulturbeiteområde med region al
betydning .

7 - 2.5.2 Keiserdalen , H570

S om et kulturlandskapsområd e med regional betydning bør nye tekniske inngrep unngås; inngrep
som endrer terreng - eller vegetasjonstype i området bør og så unngås .

7 - 2.5.3 Fjellet/Ramnsjøtjern , H570

S om et kulturlandskapsområde med r egional betydning bør nye tekniske inngrep unngås; inngrep
som endrer terreng - eller vegetasjonstype i området bør også unngås .

7 - 2.5.4 Miljøgata i Svinndal, H570

F orvaltningsplan for den ti dligere foreslått fredede veistrekningen og de nærmeste
områdene skal gjen nomføres. Tekniske inngrep som kan endre strekningens kara kter bør
synliggjøres med perspektivframstilling før igangsetting.
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§ 7 - 3 Hensynssoner som er båndlagt etter særlov (pbl. §1 1 - 8 d )

Nye tiltak eller tekniske inngrep innenfor sonen e er ikke tillatt.

7 - 3.1 Områ der båndlagt etter naturvern - eller naturmangfoldloven, H720

Områdene er vernet i medhold av lov om naturvern eller. Vernevedtak og eventuelt forvaltningsplan
for det enkelte området gjelder.

7 - 3.1 .1 Augerødmosen (svært viktig)
S onen innebærer en intakt lavlands myr, verdsatt som «svært viktig» i naturbasen, tidligere vurd ert
vernet. Området trues av ferdsel p.g.a. boligbygging i området.

7 - 3.1 .2 Sandå og Henestangen naturreservat
S onen innebærer avgrensningen til naturreservatet, med formål å bevare et stort og relativt lite
påvirket skog - og landskapsområde øst i Vansjø, som repr esenterer fattige til middels rike skogtyper
med gran og furu i lavereliggende trakter under marin grense i Sørøst - Norges grunnfjellsstrøk.
Området har særskilt betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene
i mest muli g urø rt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

7 - 3.2 Områder båndlagt etter kulturminneloven, H720

O mrådene er fredet etter lov om kulturminner.

7 - 3.2.1 Bygdeborgen ved Sperrebotn, H720

B ygdeborg har regional betydning og nye tekniske inngrep skal unngås. Inngrep som endrer
terreng - eller vegetasjonstype i området skal også unngås.

§ 7 - 4 Hensynss one med krav om felles planlegging (pbl. § 1 1 - 8 e)

7 - 4.1 Felles planlegging: Sentrumsplan - Våler sentrum, H810_1

D et stilles krav om utarbeidelse av sentrumsplan for Våler sentru m inklusive Folkestad før nye
detaljreguleringsplaner innenfor avgrensningen vedtas. Området er gitt hensynssone H810_1.
Innenfor sonen stilles krav om utarbeidelse av sentrumsplan i form a v et strateg isk dokument som
fastsettes politisk. Det skal følge en illustrasjonsplan med soneinndelinger med det strategiske
dokumentet, men det stilles ikke krav om områderegulering.

Sentrumsplanens hovedmål skal være å styrke Kirkebygden som kommunens kommersielle og
kulturelle sentrum, herunder tjenesteyting og se ntrumsvennlig næring, tilbud og service.

Sentrumsplanen skal ligge til grunn for videre utvikling av sentrum, og være førende for kommende
reguleringsplaner innenfor sentrumsplanens avgrensning.

Sentrum splanen skal innebære følgende elementer som grunn lag for politisk vedtak (listen er ikke
utt ømmende):
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• Vurdering rundt fortettingsområder og/eller nye arealer for bolig, basert på statistikk og
analyser av befolkningsvekst

• Fortettingsbehov og krav om høy a realutnyttelse

• Analyser av behov for ulike service funksjoner og næringsstrukturer

• Mulighetss tudie som viser ulike scenarier av bygningsvolumer.

• Analyse av forbindelseslinjer for myke trafikanter

• Tilknytning til omkringliggende LN F - arealer og tilgang for friluftsliv
• Kartlegging av grønnstruktur og naturv erdier

• Trafikkanalyse inklusive kollektivti lbud, alternative kjøremønstre og trafikkreguleringer

Sentrumsplanen skal legges på høring og det skal gjennomføres åpent medvirkningsmøte før politisk
fastsettin g av planen.

7 - 4.2 Felles planlegging: Mulighets - og k o nsekvensanalyse for Varna skog,

H81 0_2

I nnenfor sonen stilles det krav om utarbeidelse av en mulighets - og kvensekvensanalyse som skal
redegjøre for utbyggingspotensialet for framtidig boligbygging innenfor sonen, og i sammenheng med
dagens boligområder og infrastruktur på Våk og i Kirke bygden. Det skal gjennomføres
mulighetsstudier basert på ulike scenarier av utvikling, ulike byggetrinn og med ulike boligtypologier.

Det skal spesielt vurderes hvilke posit ive og negative konsekvenser utbyggingen kan ha fo r følgende
forhold:

• Kommunens se ntrumsutvikling og sammenhengen mellom Våk - området og Kirkebygden

• Utvikling av Våk/Kirkebygden i Mosse - regionen (ref. fylkesplanen)
• Handel og service

• Kollektivtilbud

• Areal - og transporteffektivisering

• Klima og miljø

• Kommune ns sosiale infrastruktur , herund er behov for barnehage innenfor området
• Forbindelseslinjer for myke trafikanter

• Teknisk infrastruktur

• Naturmangfold

• Omkringliggende landbruk

En disposisjon for konsekvensan alysen skal godkjennes av kommunen i forkant av an alysearbeidet.
Detaljr egulering av boligutbygging innenfor området kan ikke igangsettes før resultater av mulighets -
og konsekvensanalysen er kjen t, vurdert og konkludert av kommunen .


