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RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

1.GANGSBEHANDLING 

 

 

Rådmannens forslag: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommuneplanens 

arealdel 2019 – 2030, med tilhørende dokumenter, ut på offentlig ettersyn.  

2. Perioden for offentlig ettersyn utvides fra seks til drøye åtte uker for å gi tilstrekkelig 

tid for medvirkning før og etter fellesferien. Frist innspill settes til 12. august. 

3. Alle dokumenter i saken, informasjon om saksgang og kontaktinformasjon legges ut 

på kommunens hjemmesider og kunngjøres iht faste rutiner. 

4. Det inviteres til felles medvirkningsmøte torsdag 20 juni kl 1800-2000. Og det åpnes 

for individuelle avtaler/møter for medvirkning i uke 26. Informasjon om dette legges 

ut på kommunens nettsider og Facebook-konto. 

 

 

 

Faktiske opplysninger: Tidligere politiske vedtak 

I kommunestyremøte den 15.12.2016, sak 68/16, ble det fattet vedtak om at kommuneplanens 

arealdel skulle rulleres, og ny plan vedtas innen juni 2019. Arbeidet med arealplanen skulle 

etterfølge bl.a. samfunnsdelen og visjon for Våler (visjon vedtatt i 2017).  

Kommuneplanens samfunnsdel var ikke endelig vedtatt høsten 2018. På grunn av at lengre tid 

var gått siden gjeldende kommuneplan ble rullert og vedtatt (2011), samt kort tidsfrist for 

vedtak av arealdelen jf. sak 68/16, ble arbeidet med arealdelen igangsatt med umiddelbar 

virkning.  

 

Kommunestyret vedtok derfor 18.10.18 følgende i sak PS 25/18, Avklaring, kommuneplanens 

arealdel:  

«Rullering av arealdelen gjennomføres på prioriterte temaer, slik kommunestyret beslutter.  

De prioriterte temaene er A, D og G.»  

 

Av saksframlegget går det fram at bokstavene A, D og G tilsvarer områder for bolig, områder for 

friluftsliv og område for sentrum. Andre arealformål skulle dermed ikke omfattes av denne 

rulleringen. 

 

Formannskapet vedtok 15.11.18, sak 47/18 å legge på høring forslag til planprogram for 

rullering av kommuneplanens arealdel, samt at oppstart planarbeid skulle varsles.  

 

 



 

 

Planprogrammet ble fastsatt i formannskapet 23.04.19, jf. SAK 11/19. Alle innkomne 

merknader til planprogrammet er oppsummert og kommentert i eget vedlegg.  

 

Rådmannens kommentar til vedtatt tidsforløp 

På grunn av uforutsette forhold har innspurten i planprosessen vært utfordrende. Vedtatt frist 

for endelig planvedtak i juni 2019 viste seg ikke å være gjennomførbar, og det er i samråd 

mellom administrasjonen og politikerne besluttet at 1.gangsbehandling gjennomføres i juni 

2019, mens sluttbehandling av planen utsettes til høsten, etter en lovpålagt periode med 

offentlig ettersyn. Det korte tidsrommet mellom varslet oppstart og forespeilet planvedtak ble 

av flere myndigheter påpekt som «meget optimistisk», den omfattende arbeidsmengden tatt i 

betraktning.   

 

Det har vært hensiktsmessig å prioritere ressurser tilgjengelig fullt ut på å ferdigstille utkastet 

til plan med alle lovpålagte vedlegg, fremfor å gjennomføre en utstrakt grad av medvirkning, 

som opprinnelig planlagt. Involvering, rådgivning og medvirkning fra fagpersoner og 

interessenter har også vært aktiviteter i arbeidet, og utkastet er nå klart for politisk 

behandling.  

 

I høringsperioden legges det opp til å kunne gjennomføre særmøter med myndigheter, 

regionens planforum og åpne medvirkningsmøter for innbyggere. Møter vil bli varslet i 

henhold til kommunens prosedyrer og krav iht. plan- og bygningsloven.  

 

Sammendrag 

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019 – 2030 er ferdig utarbeidet og legges fram til 

politisk 1. gangbehandling med påfølgende offentlig ettersyn. Det nye planforslaget omfatter 

hele kommunens areal og har iht. planprogrammet særlig vurdert de tre temaene; 1) 

sentrumsutvikling, 2) boligutvikling og 3) friluftsliv.  

 

Planbeskrivelsen har en struktur som bygger på et helhetlig samfunnsperspektiv og også 

temaer som ikke er revidert i denne rulleringen er omtalt. Der det har vært hensiktsmessig, har 

flere temaer utenom sentrum, bolig og friluftsliv fått en tidsaktuell mindre redigering eller 

oppdatering. Dette framkommer i planmaterialet. Planens struktur innebærer at arealplanens 

tre temaer for revisjon i stor grad er integrert tekstmessig i planbeskrivelsens oppbygning. Det 

er for de tre nevnte temaer at kommunen har åpnet for og mottatt arealinnspill til planen. 

 

Alle områder som er foreslått med konkrete innspill er behandlet etter gjeldende planlov, og 

sist oppdaterte forskrifter og veiledere.  Kommunens risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) 

følger som eget vedlegg. Det er også gjennomført egnethets- og konsekvensutredning for de 

enkelte arealinnspill. Her er ni nye områder / arealinnspill «brutt ned» i de temaer som ansees 

direkte relevant ut ifra situasjonen – for eksempel er flom og ras, støy, trafikk konkrete 

temaer, jf. KU i vedlegg D, og fastsatt planprogram. Alle vedlegg er opplistet sist i 

saksframlegget.  

 

 

Arealformål og hensynssoner 

Kommuneplanens arealdel er inndelt i ulike arealformål som viser bruk eller vern i en 12 års 

periode. I vedlegg F til planbeskrivelsen beskrives endringer i nytt plankart og bestemmelser 

(de juridiske delene av arealplanen). Se også vedlegg B, bestemmelser og retningslinjer for 

arealer og hensynssoner og andre viktige forhold knyttet til ulike områder og formål. 



 

 

 

Boligformål 

Arealer med boligformål i gjeldende kommuneplanen er videreført i ny plan. I gjeldende 

arealdel finnes det enkelte regulerte områder som vurderes å være i strid med kommunens 

boligpolitiske målsettinger om fokusområder og infrastruktur. Kommunen vil gå i dialog med 

grunneierne/utbyggerne og starter eventuelt en prosess med oppheving/erstatningav 

reguleringsplaner. Også makeskifte eller tilrettelegging for nye områder må vurderes i denne 

sammenheng.  

 

Boligformålet er i kartet vist med gul farge (blek gul = eksisterende boligfelt /sterk gul= 

framtidige boligfelt). Ett nytt boligområde, B9, er også foreslått bundet som hensynssone 

fordi kommunen har stilt krav om ytterligere mulighets- og konsekvensanalyse, ref. 

bestemmelser til utkast arealplan. Analysen må samordnes med kommunen. 

 

Sentrumsutvikling 

Det er nødvendig å utarbeide en helhetlig sentrumsplan for Kirkebygden. Det er lagt inn 

hensynsone for området i arealkartet, og krav om felles plan i bestemmelsene. 

 

Friluftsliv 

Kommunens friluftsområder er kartlagt og vurdert i forkant av utarbeidelsen av plankartet. De 

friluftsområder som er vektet som mest verdifulle og tilgjengelige for befolkningen, er i 

plankartet gitt en hensynssone for friluftsliv. Hensynssonen er stedvis overlappende med andre 

hensynssoner i kartet, som landskap og kulturmiljø. Naturområder er sjekket opp mot 

miljøverndirektoratets naturbase. Båndleggingssoner etter lov om naturvern/-mangfold er bl.a. 

lagt inn på Augerødmosen, som også har en friluftssone.  

  

Andre formål og karttekniske endringer 

Det framkommer noen endringer i plankartet ut over de tre tema som var under rullering. 

Endringene viser bl.a. til overordnede planer og oppdatert lovverk, som kommunen er pliktig 

til å følge. Det er også gjort noen karttekniske detaljeringer/utbedringer (eget vedlegg).  

 

Vurderinger 

Bestemmelser og retningslinjer sammen med plankartet gir det juridiske grunnlaget for 

utarbeiding av reguleringsplaner og byggesaksbehandlingen. Forslag til ny arealdel av 

kommuneplan har en omfattende dokumentmengde. Planbeskrivelsen omtaler hvilke endringer 

og nye forslag som legges inn i kommuneplan, samt redegjør for framgangsmåter og 

vurderinger.  

Dokumentene med planbeskrivelsen og bestemmelsene er søkt gitt mest mulig enhetlig layout, 

men det har ikke vært tid til å tilpasse formatet i alle vedlegg. Når dokumentene etter hvert 

oppnår endelig vedtak i kommunestyret, så vil administrasjonen legge fram bedre visuelle 

dokumenter. 

 

 

 

Konklusjon og anbefaling  

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 vurderes å dekke Våler kommunes 

arealbehov og bruk for neste planperiode. På grunn av uforutsette forhold har innspurten i 

planprosessen vært noe utfordrende arbeidsmessig.  

 



 

 

Det legges opp til ekstra medvirkningsaktiviteter fram mot 2.gangsbehandling av saken. Det 

vil også planlegges for aktive og kreative samskapingsprosesser når ny arealplan er vedtatt og 

analyser og nye planer skal utarbeides (fellesplaner, sentrumsplan, mulighetsanalyser 

investeringsplan mv.) 

 

Planforslaget anses som tilfredsstillende utredet. Rådmannen anbefaler at plandokumentene 

legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

 

Vedlegg 

 

Forslag til ny kommuneplan, arealdel har følgende vedlegg: 

  

A. Planbeskrivelse 

B. Plankart 

C. Planbestemmelser og retningslinjer 

D. Oppsummering og kommentarer til innkomne merknader ved oppstart  

E. Arealinnspill med vurderinger 

F. Endringer i juridiske dokument (planbestemmelse + kart) 

G. Vurdering iht. ØFKs bestilling_VK arealplan 2019-30 

H. Innkomne innspill for omdisponering av arealer  

I. Innkomne merknader ved oppstart planarbeid 

J. ROS-analyse Våler kommune 

Referansevedlegg   

K. Fastsatt planprogram for arealdel av kommuneplan 

 

 


