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Rådmannens forslag 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 fastsettes planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel, revidert etter offentlig ettersyn. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.04.2018 sak 14/18 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag vedtatt enstemmig. 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 fastsettes planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel, revidert etter offentlig ettersyn. 

 

 

Utredning: 

 

Faktiske opplysninger 

Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25. 

januar til 16. mars. I høringsperioden kom det ti innspill til planarbeidet. For Våler har det vært 

en målsetning å gjøre planprogrammet mest mulig konkret. Dette er også et ønske for selve 

planen. Noen av høringsinstansene er kritiske til dette og etterspør flere utredninger og 

drøftinger, blant annet av hvordan kommunen skal håndtere sin «nye» rolle etter kommende 

endringer i kommunestruktur og mer redegjørelse for bakgrunn, prosess og medvirkning. Som 

følge av disse innspillene er derfor planprogrammet justert noe. Hva som ut over dette vil 

hensyntas i selve planen, gjøres rede for i dette saksframlegget.  

 

En målsetting i arbeidet med samfunnsdelen er at denne blir konkret, lettlest og oversiktlig. 

Dette på grunn av at vi ønsker en samfunnsplan som blir brukt aktivt og som er tydelig på hva 

kommunen ønsker å satse på, og hvordan vi ønsker å nå våre mål. Som grunnlag for arbeidet 

har blant annet innspill fra visjonsprosessen blitt lagt til grunn. Det blir også fokusert på å ta 

opp røde tråder fra kommunens øvrige samfunnsplaner for å få et helhetlig plansystem og en 

god sammenheng i dette.  

 

Innspillene gjengis i kort og kommenteres under våre vurderinger. Alle innspill ligger også som 

vedlegg i saken. 
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Vurderinger 

Innspill fra Fylkesmannen i Østfold: 

 

Folkehelsearbeid: 

Det vises til at den generelle helsetilstanden er relativt god i Våler, men at vi skårer dårlig på 

utdanning og psykiske lidelser og at dette er faktorer som kan bidra til sosiale ulikheter i helse. 

Videre registrerer Fylkesmannen at Våler har en god, fortløpende planlegging på tema innenfor 

helse og omsorg og at det forventes at dette kommer godt fram i samfunnsplanen. 

 

Barn og unge: 

Det pekes på Sjumilsstegets fokus på tidlig innsats, samordning av tjenester og 

medbestemmelse.  

 

Arealstrategi: 

Peker på at Våler har de arealreservene det er behov for i planperioden og at eventuelle, nye 

behov må dokumenteres i endring av befolkning og nye, reelle behov. 

 

Peker på «Nasjonale forventningers» fokus på kompakt by- og tettstedsutvikling og fokus på 

redusert transportbehov med redusert klimagassutslipp og at det bør satses på fortetting i 

sentrumsområder og at eneboliger på store tomter ikke bør være prioritert.  

 

Mener at ABC-prinsippet for lokalisering av næring i større grad bør få gjennomslag og at 

behov for ulike typer næringsareal må sees i en større, regional sammenheng. Mener samtidig 

at kommunen må satse mer selektivt, slik at arealene ikke bare fylles opp av store 

logistikkbedrifter med stort arealbehov og få arbeidsplasser. 

 

 Landbruk og miljø: 

Viser til nasjonal jordvernstrategi og at nedbygging av dyrka mark må vurderes svært strengt. 

Mener at kommunen bør ha en strategi som viser at det er vilje til å redusere forbruket og også 

utveksle tidligere omdisponerte, men ikke utbygde jordbruksarealer. 

 

Samfunnssikkerhet: 

Mener at kommunen bør synliggjøre at samfunnssikkerhet er et grunnleggende premiss for 

samfunnsplanleggingen og at kunnskap om natur- og virksomhetsbasert risiko, samt faren for 

tilsiktede handlinger bringes inn i all planlegging etter plan- og bygningsloven. Foreslår at alle 

føringer som har betydning for samfunnssikkerhet og beredskap legges under et felles punkt i 

samfunnsdelen for å synliggjøre dette. 

 

Rådmannens kommentarer: 

Folkehelsearbeid: 

Sosiale ulikheter vil, slik det framgår av planprogrammet, ha et særskilt fokus i planen. Det er 

også en målsetting at planen skal finne røde tråder fra eksisterende planverk og slik synliggjøre 

sammenhengen fra strategisk plan til gjennomføring. 
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Arealstrategi: 

I planprosessen vil det bli utarbeidet nye befolkningsprognoser. Disse vil gi kunnskap om 

hvilke endringer i befolkning kommunen kan forvente og danne grunnlag for kommende arbeid 

med arealplanen. 

«Nasjonale forventninger» ligger som overordnet føring i arbeidet. Redusert klimagassutslipp 

er tema under hovedområde «Klima, miljø og energi» mens tettstedsutvikling vil bli drøftet i 

arealstrategien. 

Lokalisering av næring etter ABC-prinsippet er omtalt i forslag til ny fylkesplan og som en 

strategi for Mosseregionen. I hvilken grad Våler næringspark da vil åpnes for B- bedrifter vil 

måtte drøftes i videre utvikling av næringsparken. 

 

Landbruk og miljø: 

Våler legger stor vekt på bevaring av dyrka mark, noe som omhandles i samfunnsdelen. En 

eventuell utveksling av planmessig omdisponerte områder må sees på ved rullering av 

arealdelen.  

 

Samfunnssikkerhet: 

Et fokus på samfunnssikkerhet gjeldende natur- og virksomhetsbasert risiko, vil bli vurdert 

innenfor hovedområdene i planen.  

Innspill fra Østfold fylkeskommune: 

Planprogrammet: 

Mener Vålers visjon gir et svært relevant bakteppe og at den med fordel kunne fått større plass 

og i større grad fungert som rød tråd, både i prosess og i hvilket fokus og innhold planen skal 

ha. 

 

Bakgrunn: 

Det vises til at samarbeidet i Mosseregionen ved utarbeidelsen av eksisterende kommuneplaner 

var positivt, men at dynamikken i regionen har endret seg som en følge av kommunereformen. 

Kommunen oppfordres til å benytte kommuneplanprosessen til å drøfte hvilken rolle Våler nå 

skal ha i regionen. Det oppfordres til tett dialog om felles utfordringer med Nye Moss og 

kommuneplanarbeidet der. 

 

Hovedområder: 

Fylkeskommunen gir positive tilbakemeldinnger på valg av hovedområder og innholdet i dem.  

 

Arealstrategi: 

Det pekes på at det er viktig å ha en tydelig arealstretegi knyttet til samfunnsdelen, der 

konsekvenser av samfunnsmålene tydeliggjøres pluss at det bør nedfelles noen prinsipper og 

konkrete prioriteringer på bakgrunn av dette. 

Det minnes om de regionale strategiene, nedsatt av regionrådet for Mosseregionen, som ligger 

i forslag til ny fylkesplan. 

 

Bestemmelser: 
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I uttalelsen står det at bestemmelser kun får juridisk virkning når de er knyttet opp mot 

kommuneplanens arealdel. 

 

Kulturminner og kulturmiljø: 

Det pekes på Kirkebygda som et regionalt viktig kulturmiljø, med både bygninger og gravfelt 

fra middelalderen samt at kulturlandskapet med flere viktige gårdstun danner dette historiske 

miljøet. Verdien av å ta vare på og tilrettelegge kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

bør synliggjøres i samfunnsdelen. 

 

Prosess: 

Prosessen er stram og høring av samfunnsdelen i ferien er uheldig. Dette bør kompenseres med 

ekstra tid. Ut over framdriftsplanen sier planprogrammet ingenting om hvordan det interne og 

eksterne arbeidet skal foregå. 

 

Medvirkning: 

Det er positivt med både fysisk og digital medvirkning rettet mot flere grupper. Møtene bør 

legges opp slik at alle kommer til orde og det bør tilrettelegges for at de som ikke er 

komfortable med å ta ordet i forsamlinger får alternative måter å dele sine synspunkter på. Det 

burde vært en tydeligere medvirkningsstrategi. 

 

Konklusjon: 

Mener planprogrammet burde vært mer utfyllende, spesielt når det gjelder bakgrunn, prosess 

og medvirkning. 

De identitetsbyggende, estetiske og kulturelle sidene ved å være et ruralt samfunn bør også 

drøftes i samfunnsdelen. 

Behovet for å gjennomgå bestemmelsene tyder på et behov for snarlig rullering av arealdelen. 

 

Rådmannens kommentarer: 

Planprogrammet: 

Visjonen benyttes aktivt i arbeidsgruppene og enkeltord og tema fra denne løftes inn for å 

ivareta den røde tråden gjennom hele plansystemet. 

 

Bakgrunn: 

De samfunnsmessige konsekvensene av Vålers vedtak om å fortsatt være en selvstendig 

kommune vil bli omtalt. 

Felles utfordringer er i stor grad nedfelt som regionale strategier i ny fylkesplan for Østfold. 

Disse vil tas inn i planen. 

 

Arealstrategi: 

Samfunnsdelen vil inneholde en arealstrategi basert på samfunnsdelen og «funn» som gjøres i 

prosessen. 

 

Bestemmelser: 

Bakgrunn for rullering av bestemmelsene er tydeliggjort i planprogrammet. 
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Kulturminner og kulturmiljøer: 

Arbeidet med kulturminneplan er startet opp og temaet vil ivaretas i denne. Kirkebygden er 

også definert som kommunens sentrum. Videre utvikling må omfatte både mulighet for vekst 

og vern. 

 

Prosess: 

Den stramme tidsplanen er basert på den politiske bestillingen i vedtak av planstrategien. 

 

Medvirkning: 

Digital medvirkning via verktøyet Pathfinder, er et lavterskeltilbud. Her vil vi motta innspill 

gjennom hele planprosessen, uavhengig av de formelle høringene. 

 

Konklusjon: 

Slik vedtaket av planstrategien sier, så vil rullering av arealdelen vurderes etter vedtak av 

samfunnsdelen. 

 

Innspill fra Statens vegvesen: 

Varsel om oppstart: 

Det forutsettes at kommunen legger til rette for vegvesenets medvirkning i for å bidra til at 

vesentlige samfunnsinteresser blir ivaretatt. 

Det er viktig at samfunnsdelen angir en tydelig retning for kommunen, for operasjonalisering i 

plankart og bestemmelser. Nasjonale og regionale føringer skal legges til grunn. 

Det er viktig at kommunen vurderer hvordan lokalisering og arealplanlegging påvirker 

mulighetene for måloppnåelse i et regionalt perspektiv. 

Det foreslås at det tas inn en bestemmelse som fanger opp byggegrenser langs fylkesveger som 

ikke er fastsatt i arealplan. 

 

Visjon og verdier: 

Det kan arbeides enda mer med å knytte visjonen og de ulike innsatsområdene sammen. 

 

Nasjonale og regionale føringer: 

Det savnes en ytterligere gjennomgang av nasjonale og regionale føringer, eksempelvis barn og 

unges interesser i planleggingen, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og 

retningslinjer for klima og energi. 

 

Hovedområder: 

Det savnes en tydeligere beskrivelse av de mål kommunen ønsker å strekke seg etter, samt 

hvordan kommuneplanarbeidet innenfor hvert hovedområde skal legges opp for å bidra til slik 

måloppnåelse. 

Det savnes et fokus på samarbeid med nabokommuner og samarbeid i et regionalt perspektiv. 

Det savnes omtale av om kommuneplanarbeidet vil vurdere alternative arealgrep, samt hvordan 

ulike alternativ fremmer eller hemmer måloppnåelse innenfor de øvrige hovedområdene. 

 

Medvirkning og utredningsbehov: 
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Utredningsbehovet virker ikke å være fullstendig beskrevet i planprogrammet og det bør gjøres 

en vurdering av behovet for flere utredninger. 

 

Rådmannens kommentarer: 

Varsel om oppstart: 

Fastsatt planprogram vil bli oversendt vegvesenet og samfunnsdelen vil sendes vegvesenet ved 

offentlig ettersyn. 

Samfunnsdelen vil drøfte hvordan samfunnsmål kan operasjonaliseres i arealplanen. 

Revidering av bestemmelsene vil kun omhandle eksisterende formål og juridiske linjer i 

eksisterende arealdel. Innspillet vil tas med til neste rullering av arealdelen. 

 

Visjon og verdier: 

Visjonen benyttes aktivt i arbeidsgruppene og enkeltord og tema fra denne løftes inn for å 

ivareta den røde tråden gjennom hele plansystemet. 

 

Nasjonale og regionale føringer: 

Nasjonale og regionale føringer vil hensyntas i planen. 

 

Hovedområder: 

Videre prosess med utarbeidelse av selve planen vil tydeliggjøre enkeltvise- og samlet 

målsetting for kommunen. 

Arealstrategien vil inneholde en drøfting av framtidige arealgrep. 

 

Medvirkning og utredningsbehov: 

I tillegg til befolkningsprognoser, vil planarbeidet i stor grad basere seg på eksisterende 

utredninger i egen kommune og fra andre fora (eksempelvis Klima Østfold.)  

 

Innspill fra Våler vannverk: 

Påpeker betydningen av at vannverket involveres så tidlig som mulig ved utbygging av nye 

boligområder for å sikre levering av drikkevann og brannvann på best mulig måte. 

 

Rådmannens kommentar: 

Vannleveranse er et viktig tema for kommunen og vannverket vil bli involvert tidlig i neste 

rullering av kommuneplanens arealdel samt ved oppstert av nye reguleringsplaner. 

 

Innspill fra Forum for natur og friluftsliv Østfold: 

Ser positivt på bestemmelser med byggegrenser mot sjø og vassdrag. 

Mener det er viktig at kommunene rundt Vansjø samarbeider om å ivareta og utvikle dette 

friluftsområdet.  

Peker på kommunens ansvar for å tilrettelegge sine friluftsarealer og vektlegge kvaliteter som 

eksempelvis parkeringsmuligheter og støy. 

 
Rådmannens kommentar: 

I forslag til ny fylkesplan ligger utvikling av Vansjø som rekreasjonsområde som en strategi for 

Mosseregionen. 
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Tilrettelegging av friluftsområder er tema under hovedområde Klima, miljø og energi. 

 

Innspill fra Hafslund nett: 

Ber om at det blir lagt inn hensynssoner langs kraftledninger i kommuneplanens arealdel. 

 

Rådmannens kommentar: 

Dette vil bli hensyntatt ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. 

 

Innspill fra Mosseregionens interkommunale brann og redning: 

Det forutsettes at krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i distriktet til 

Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) er ivaretatt. 

Det pekes videre på tema som vannforsyning, innsatstid og tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskap. 

 

Rådmannens kommentar: 

Vannleveranse er et viktig tema for kommunen. Øvrige tema vil bli hensyntatt ved kommunens 

arealplanlegging. 

 

Innspill fra UNIL: 

Har ingen innvendinger til planprogrammet. Understreker videre viktigheten av:  

Godt samarbeid med region/tilstøtende kommuner, spesielt med tanke på Moss, Moss Havn og 

de etableringer som skjer i grensetraktene mot Våler Kommune. 

Fortsatt satsning på infrastruktur, herunder både vei, vann, G/S-vei, strøm, IKT. 

Fortsatt god dialog og samspill med næringslivet, med korte kommunikasjonslinjer, gode 

sparringspartnere og rask behandling. Det er viktig å tilrettelegge til at flere kan etablere seg på 

Våler Næringspark, og således skape flere arbeidsplasser og bedre samspill blant aktører. 

 

Rådmannens kommentar: 

Samarbeid gjeldende næringsutvikling er et viktig tema for kommunen. Det er etablert egen 

møtearena mellom kommunen og Moss havn. 

I planprogrammet gjøres det rede for at øvrig nevnte tema anses som viktige å jobbe med 

framover. 

 

Innspill fra medvirkningsmøte 27. februar: 

Det kom innspill på en rekke konkrete tiltak og tema. 

 

Levekår og folkehelse: 
Barn og unge – Tidlig innsats. Sosialisering/ Aktivisering. Ny idretts/ flerbrukshall. God nok 

kapasitet på skolehelsesøster, spesielt for ungdom. Digital utvikling. Fysisk utvikling/ helse.  

Grøntanlegg og friluftsliv. Møteplasser (Låven på Berg, butikken på Sperrebotn) Satse på 

lokalmiljøene. Opplæring av eldre i databruk. Gymsal, aktivitetstiltak og hall i alle tre nærmiljø. 

Tilgjengelighet til Vansjø, parkering og utsettingsmuligheter for båt. Eldrekollektiv. 

 

Verdiskaping og kompetanse: 



 
Side 8 av 9 

 

Gjøre kommunen attraktiv for bosetting av høyt utdanna. Offentlig transport; Nærrutetilbud gir 

økt etterspørsel. Bruke dagens ressurser, eksempelvis gårdene. Trekke til seg folk som ikke er 

familiære med gård. Naturressurser, skog og mark. Utvikle turistnæring bygget på kommunens 

styrke. Utnytte skogen. Legge til rette for høy boligstandard; kvalitet på husene, nærhet til 

naturen, frisk luft, lav kriminalitet. Opprettholde landbruk og skogbruk.  

Gårdsbutikk med lokale produkter. Vansjø; Båt- og kanoutsett, parkering. Tretopphytter.  

Husmannsplasser. Reklame; skilte langs veien så folk finner fram. Forbedre fibertilgang, 

spesielt i utkanten av kommunen. Oppdatert utstyr på skolen. 

 

Klima, miljø og energi: 

Fokus på radongass. Gang- og sykkelstier. Kollektivtrafikk. Infrastruktur. Kvikkleire. Utvide 

Mosseelva (fossen.) Solenergi. Bergvarme. Ladepunkter for el-kjøretøy. Energieffektivisering 

på alle kommunale bygg. Utvide til alle nye bygg. Karbonfangst.  

Stell av elvekanter og vedlikehold av jordbruksområder, elver og vann. Involvere grunneier.  

Verne vassdragene. Lokale miljøavtaler, regionale midler. Bioenergi.  

Solcelle – legge til rette for økt bruk, spesielt i nye bolig- og næringsområder. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillene gjeldende levekår og folkehelse anses i stor grad å være ivaretatt i planprogrammet. 

Kapasitet på skolehelsesøster og opplæring av eldre i databruk bringes videre til seksjon Helse 

og levekår som forslag til tiltak. 

Innspillene gjeldende Verdiskaping og kompetanse anses i stor grad å være ivaretatt i 

planprogrammet. Innspill om skilting langs vei må drøftes konkret med Statens vegvesen i 

hvert enkelttilfelle. Oppdatert utstyr på skolen anses ivaretatt gjennom IKT-strategi. 

Innspillene gjeldende Klima, miljø og energi anses i stor grad å være ivaretatt i 

planprogrammet. Tema radongass og bergvarme vil bli løftet inn i planen. Karbonfangst og 

lokale miljøavtaler vil vurderes løftet inn i planen. 

 

Innspill fra May og Erik Listerud: 

Innspillet gjelder området Kjellabråten som ønskes omdisponert til boligformål.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspill om nye boligområder vil bli vurdert konkret ved neste rullering av kommuneplanens 

arealdel. Det arbeidet vil tidligst starte i 2019. 

 

Konklusjon: 

Foreliggende planprogram er revidert etter offentlig ettersyn. Noen av innspillene fra 

høringsinstansene er hensyntatt og løftet inn i planprogrammet, andre er redegjort for i dette 

saksframlegget. Planprogrammet baserer seg i stor grad på innspill og ønsker fra Våler-

samfunnet som kom i forbindelse med visjonsprosessen i 2017. Ut over dette er nasjonale og 

regionale føringer, politiske føringer og kommunens fagkunnskap også lagt til grunn. 

Rådmannen anbefaler at planprogrammet fastsettes og danner grunnlag for det videre arbeidet 

med kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Vedlegg 
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