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1 Bakgrunn og lovkrav 
Kommunens planstrategi inneholder en beskrivelse av kommunens utvikling innenfor ulike felt og 
hvilke strategiske valg som skal prioriteres.  
Plan og bygningsloven § 10-1 sier at: ”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og 
senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien 
bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder 
langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 
planbehov i valgperioden.”  
Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy for å prioritere planbehov i perioden. Planstrategien 

bør være tydelig på utfordringene, men kritisk til planbehovet. Planstrategien skal ikke vedta nye mål 

og tiltak for kommunen, men peke ut i hvilken retning man ønsker at utviklingen av kommunen skal 

gå.  

2 Overordnede føringer  

2.1 Nasjonale føringer 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom i juni 2015 med dokumentet «Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging.» Hovedbudskapet i dokumentet er økt 
samarbeid om en bærekraftig og mer effektiv areal- og samfunnsplanlegging. Under overskriftene 
«Gode og effektive planprosesser,» «Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling» og «Attraktive og 
klimavennlige by- og tettstedsområder» synliggjøres regjeringens mål og forventningene til fylker og 
kommuners planlegging. 

 
 

2.2 Regionale føringer 

2.2.1 Fylkesplanen 

Eksisterende fylkesplan «Østfold mot 2050» har dannet grunnlaget for Vålers kommuneplan. 

Gjennom arbeidet med regional planstrategi, er det foreslått å starte rullering av fylkesplanen.  

2.2.2 Regional planstrategi 

Arbeid med regional planstrategi foregår parallelt med kommunenes arbeid med den kommunale 

planstrategien. Regional planstrategi lå ute til offentlig ettersyn i perioden februar – mai. Denne 

baseres i stor grad på Telemarksforsknings prosjekt «Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon.» 
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Prosjektet baseres på attraktivitetsmodellen og det har blitt utarbeidet fire scenarier for utviklingen i 

fylket.  

 

 

Figur 1, Scenarier for Østfold 2015 - 2030 (Telemarksforskning.) 

 
 «Toppen av kransekaka» er situasjonen dersom det går bra i landet for øvrig, og at Østfold 

klarer å utnytte sin attraktivitet slik at de klatrer høyt over gjennomsnittet i arbeidsplassvekst 
og bostedsattraktivitet.  

 «I krabbefelt på motorveien» er scenariet dersom landet går godt, uten at man klarer å 
utnytte de positive drivkreftene i Østfold. Det skapes få arbeidsplasser, og de som flytter hit 
gjør det først og fremst på grunn av gunstige boligpriser.  

 «Barbeint i myra» innebærer lav vekst i Norge, og at Østfold gjør det enda dårligere enn 
landsgjennomsnittet.  

 I «Kjerringa mot strømmen» gjør Østfold det bedre enn landet for øvrig og klarer å tiltrekke 
seg arbeidsplasser og innflyttere fra resten av landet.  
 

Med disse scenariene som utgangspunkt- og for å søke å realisere de to øverste, prioriterer 

fylkeskommunen to hovedinnsatsområder i perioden 2016 – 2019: 

1. Øke antall arbeidsplasser 

2. Utvikle fremtidens kompetanse gjennom utdanning, forskning og innovasjon. 

Fylkeskommunen legger følgende suksessfaktorer til grunn: 

1. Samhandling og samarbeid mellom fylkeskommune, kommuner, næringsliv og frivillig sektor.  

2. Infrastruktur som knytter kommunene sammen, og som knytter Østfold til resten av landet  

og Europa, samt at den lokalt fremmer bærekraftig mobilitet.  

3. Integrering og inkludering må fungere for å få utnyttet den mangfoldige kompetansen hos  
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innvandrere og flyktninger, samt at mennesker med nedsatt funksjons-evne får delta i 
arbeids- og samfunnslivet i mye større grad.  

4. Klima- og miljø tiltak, lokalt og regionalt. Være et foregangsfylke innen jordbruk og støtte 

 opp under det grønne skiftet.  

5.  Helhetlig by- og stedsplanlegging for å styrke den økonomiske verdiskapingen, 
konkurransekraften og den sosiale bærekraften i lokal-samfunnene.  

3 Kunnskapsgrunnlag 
For å definere kommunens utvikling de senere år og å peke ut utviklingstrender, styrker og 

utfordringer, benyttes kunnskap innhentet fra blant annet Østfold Analyse, Steds- og 

mulighetsanalyser for Kirkebygden og Våk (Rambøll 2014,) «Regionalt boligbyggeprogram for 

Mosseregionen» (Rambøll 2014,) «Regional analyse for Østfold» (Telemarksforskning 2014,) 

«Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i Mosseregionen» (Vista, 2015,) Folkehelseprofil for Våler 

2015» (Folkehelseinstituttet,) rapport «Ny kommunestruktur i Mosseregionen» (Utredningsutvalget 

for Mosseregionen) og KommuneProfilen.no. I tillegg benyttes kommunens interne planer. 

4 Status Våler ift satsningsområdene i fylket 
Våler kommune har et godt samarbeid med næringslivet i kommunen. For å imøtekomme fylkets 

prioritering, satser kommunen videre på etablerte møtearenaer med næringslivet, samt 

tilrettelegging og regulering av hensiktsmessige næringsareal. Kommunen har også stor tilflytting og 

tilrettelegger for økt befolkningsvekst med boligbygging, i tråd med målsettingene i 

kommuneplanen. 

En av kommunens viktigste vei er Fv120. Det har i mange år blitt signalisert behov for utbedring av 

denne, samt gang- og sykkelvei som kan knytte kommunens tettsteder sammen. Det jobbes videre 

med dette. Det jobbes også med sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Våler og Moss. Gang- 

og sykkelveier er et sentralt tema i alle reguleringsplaner og via utbyggingsavtaler. 

Kommunen jobber med «Helhetlig integreringsplan» og ferdigstiller denne i løpet av 2016. 

Klima og energiplanen i Våler er fra 2012. Det har i planperioden vært fokusert på gjennomføring av 

tiltak i planen.  

Å planlegge helhetlig og  iht areal- og transporteffektivitet er noe utfordrende i en kommune som 

Våler, med lange tradisjoner for spredt bebyggelse, få utpregete tettstedsfunksjoner, dårlig dekning 

av kollektivtilbud og tre tettsteder.  Kommunens tre tettsteder sees i sammenheng i 

arealplanleggingen. Å definere hva som er Vålers «sentrum» er en politisk prioritet for inneværende 

planperiode. 

Kommunens folkehelseplan fra 2015 har definert mål og tiltak for utjevning av sosial ulikhet. 

Regionalt boligbyggeprogram for Mosseregionen (2014) viser at Vålers status i den regionale 

boligbyggingen i all hovedsak er «eneboligkommunen.» Ikke desto mindre reguleres det i økende 

grad for leiligheter av ulik størrelse i utbyggingsområdene. Kommunens boligbygging er relativt høy 

og møter den store tilflyttingen som har vært erfart de senere årene. 
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5 Utvalgte tema 

5.1 Visjon  
I gjeldende kommuneplan har Våler en felles visjon med de andre kommunene i Mosseregionen;  

«Mosseregionen - Mest attraktiv ved Oslofjorden.» Kommunens egen visjon er: «Våler kommune skal 

være en kommune der livsgrunnlaget for alt levende liv skal være best mulig.» 

Det kan være utfordrende å peke ut en ønsket utviklingsretning fra denne visjonen. Denne 

planstrategien vil derfor ta utgangspunkt i allerede kjente utfordringer og ønsker. 

5.2 Arealstrategi 
Utbyggingsområdene i gjeldende kommuneplan samsvarer med de langsiktige grensene som ble 

angitt i fylkesplan for Østfold fra 2009. I planperioden har utbyggingsområdene dekket kommunens 

arealbehov for utbygging både for bolig og næring. Kommunens to områdesenter, Kirkebygden og 

Våk, er områdene der det satses på videre boligbygging og det er også i områdesentrene at behovet 

for skoleutvidelser er. I tilknytning til områdesentrene bygges det noe leiligheter, men fortsatt mest 

eneboliger. Tettere bebyggelse rundt knutepunkt er et viktig grep for effektiv arealutnyttelse, men 

det har vært et viktig politisk signal i inneværende planperiode at det ikke er ønskelig med for mye 

leilighetsbygg, da dette gir flere boenheter ift eneboliger og da dette gir utfordringer i form av 

tilflytting av større menneskemengder og følgende høyere elevtall på allerede fulle skoler. De mest 

sentrale arealene i områdesentrene kan med fordel bygges tettere og med større vektlegging på 

estetikk, funksjonalitet og uteområder. 

I kommunens regionale næringsområde, Våler næringspark, reguleres det for tiden for mer 

lagerbebyggelse. Det er viktig for kommunen at næringsparken kan utvikles til å bli et funksjonelt og 

hensiktsmessig område for næringslivet, og det vil være uheldig om området blir stående ubebygget 

over lengre tid.  

Ved neste rullering av kommuneplanens arealdel vil det være nødvendig å se på om en «utveksling» 

av arealer kan være hensiktsmessig, altså å tilbakeføre avsatte, uregulerte utbyggingsområder til 

LNF-formål og heller utvide den langsiktige utbyggingsgrensen rundt områdesentrene. 

I tråd med nasjonal jordvernstrategi vil Våler kommune ha ekstra fokus på jordvern. I forbindelse 

med vegutvidelser og bygging av gang- og sykkelveier vil det likevel være nødvendig å omdisponere 

noe dyrka mark til infrastrukturformål, men tryggheten dette innebærer for innbyggerne og 

gjennomreisende må vektlegges.  

5.3 Befolkningsvekst 
Våler kommune har hatt stor befolkningsvekst de senere årene. Blant kommunene i Mosseregionen 

er det Våler som har hatt størst befolkningsvekst de seneste årene. (SSB) I løpet av 2015 ser det 

imidlertid ut til at veksten flater noe ut. Befolkningsprognoser viser likevel at kommunen fortsatt må 

påregne relativt stor vekst. 
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Figur 2, befolkning 2001 – 2039 (Østfold analyse) 

 

Økning i totalantall i befolkningen sier noe om eksempelvis behov for boliger. En mer detaljert 

prognose fordelt på aldersgrupper, gir en pekepinn for hvor kommunen må forvente et økt behov for 

tjenester. 

 

BEFOLKNINGSPROGNOSE ALDERSFORDELT (PANDA) 

Alder 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

0 - 5 418 450 495 533 565 596 

6 - 15 666 762 838 910 986 1052 

16 - 19 259 255 292 321 350 382 

20 - 30 638 728 770 828 887 949 

31 - 50 1523 1687 1841 2018 2166 2309 

51 - 66 991 1126 1301 1432 1576 1681 

67 - 79 480 592 667 728 842 975 

80 + 130 161 230 333 383 453 

Folketall 5105 5762 6434 7102 7756 8398 
Tabell 1, aldersfordelt befolkningsprognose 2015 - 2040 (Østfold analyse) 

 

 Tabellen viser at kommunen i den første fem-års perioden kan forvente en relativt stor vekst i 

aldersgruppen 6 – 15 år (14,4 %) og stor vekst i aldersgruppene 67 – 79 og 80 + (23,3 og 23,8 %) For 

perioden fram mot 2040 kan det forventes en stor vekst i den høyeste aldersgruppen på hele 248 % 

og på over 100 % for gruppen 67 – 79 år.  

For å være rustet for denne befolkningsutviklingen kan det være nyttig å se hvilke aldersgrupper det 

legges til rette for i boligbyggingen samt hvilken sosial infrastruktur (barnehager, skoler, eldreboliger) 

som behøves for å møte utviklingen. 
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   Figur 3, Total boligbygging 2014 – 2031, fordelt på plansoner og flyttegenerasjoner (Rambøll. 2015) 

Figuren er hentet fra det regionale boligbyggeprogrammet og er basert på kommunenes kjente 

utbyggingsplaner (reguleringsplaner og kommuneplan.)  For Vålers del, viser figuren at 

utbyggingsplaner i all hovedsak tilrettelegger for boligtyper tilpasset 2. og 3. generasjon, altså større 

leiligheter/ rekkehus for småbarnsfamilier og rekkehus/ eneboliger for familier med større barn.  

5.4  Skolekapasitet

 
      Figur 4, skolekapasitet Mosseregionen 2013 – 2031 (Rambøll, 2015) 

 

Figuren er hentet fra det regionale boligbyggeprogrammet og er basert på boligbyggeprogrammet 

nevnt ovenfor. For Vålers del viser elevframskrivingen at kapasiteten på skolene vil bli utfordret mot 

2031. Fra kommunens skolebruksplan (2012) har vi følgende tabell med faktisk elevtall og prognoser: 

(Det er satt inn kolonne med faktiske tall pr mars 2016 helt til høyre)  
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Skole 2012 – Reelt 2012 – 
Prognose 

2017 – 
Prognose 

2022 - 
Prognose 

Mars 2016 
Reelt 

Svinndal 84 89 101 99 104 

Kirkebygden b. 170 182 221 234 204 

Våk 192 199 222 253 189 

Kirkebygden u. 174 187 203 233 186 

Sum 620 657 747 819 683 
        Tabell 2, Elevtall, reelt og prognoser  

Med unntak av Våk, er det elevtallsøkning fra 2012 til i dag. Sett i forhold til Østfold Analyses estimat 

for antall barn mellom seks og seksten år i 2015, er det et noe høyere antall elever i grunnskolen i 

dag.  

5.5 Flyktninger  
Flyktningsituasjonen som oppsto i 2015 må forventes å vedvare og å påvirke befolkningsutviklingen 

framover. Tall fra IMDI viser at Østfold fylke anmodes om å ta imot 780 flyktninger i 2016 og det 

forventes ytterligere økning i 2017. Av de 780 er Våler kommune anmodet om å ta imot 15. Oversikt 

over anmodning om -/ vedtak på- og faktisk bosetting vises i tabellen under:                                               

 År Anmodning om Vedtatt Bosatt 

2012  5 0 0 

2013  18 3 3 

2014 minst 10 10 5 

2015 15 10 13 

2016 16 12 18 
    Tabell 3, Bosetting flyktninger, 2012 – 2016 (kommunens egne tall.) 

Tallene avviker noe ift statistikk fra IMDI. Dette er på grunn av forskyvninger mellom år for vedtak og 

faktisk bosetting. Familiegjenforening omfattes ikke av statistikken. 

Videre vedtok kommunestyret i juni å bosette 42 flyktninger i perioden 2016 – 2019. 

I følge IMDI utgjorde innvandrere i 2015 10,5 % av befolkningen i Våler. For landet var andelen 12,2 

% 

Kommunen har boliger for flyktninger på flere av byggefeltene som bygges ut nå. Det er også åpnet 

for å avsette en andel boliger til dette formål gjennom utbyggingsavtaler ved nye reguleringsplaner. 

Det jobbes godt med integrering i kommunen og arbeid med en helhetlig integreringsplan har startet 

opp. Flyktningkonsulenten har god kontakt med det frivillige miljøet og skaper kontakt på tvers av 

etnisk bakgrunn. 

5.6 Folkehelse 
Folkehelsemeldingen 2014-20141 sier at:  

«Helsetilstanden i den norske befolkningen er god. Levealderen er høy og vil øke framover. 

Norge rangeres fremst i internasjonale sammenlikninger av trivsel og velferd. De sosiale forskjellene i 

                                                           
1
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/?q=&ch=1  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/?q=&ch=1
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helse er fortsatt betydelige, psykiske plager og lidelser er en stor folkehelseutfordring, og sykdommer 

som delvis henger sammen med livsstil og levevaner, er blant de viktigste årsakene til tapte leveår.» 

For å jobbe godt og målrettet med folkehelse i kommunen, er det vesentlig å ha god oversikt over 

«hvor skoen trykker.» Våler har gjennom deltakelsen i Sjumilssteget i 2014 gjennomført en analyse 

av kommunenes samlede tjenester til barn og unge.  Våler har en fersk kommunedelplan for 

folkehelse, Strategisk folkehelseplan, vedtatt i 2015. I 2016 ble det utarbeidet en revidert kortversjon 

av helseoversikten fra 2014 og Ungdata- undersøkelsen ble gjennomført i mars 2016 på 

ungdomstrinnet. Kommunen har med dette god oversikt over helsetilstand i befolkningen. 

Kommuneplanens hovedmål for levekår og folkehelse er; «I 2022 preges Mosseregionen av levende 

lokalsamfunn med aktive og engasjerte innbyggere og velfungerende og målrettede tjenester.» 

Planen har videre delmål og strategier.  

Strategisk folkehelseplan har tatt opp i seg noen av målene fra kommuneplanen og brutt dem ned i 

mer lokale målsettinger og tiltak. 

Folkehelseprofilen 20162 sier at Våler kommune ligger signifikant bedre an enn landet innenfor 

husholdninger med lavinntekt, barn av enslige forsørgere, drikkevannskvalitet og forventet levealder 

for kvinner. Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet innenfor høyere utdanning, skader 

behandlet på sykehus, mestringsnivå i lesing (5. trinn,) psykiske lidelser, muskel- og skjelett lidelser, 

type 2 diabetes og bruk av antibiotika.  

I tillegg til funnene i folkehelseprofilen, har kommunens helseoversikt (kortversjon, 2016) også 

beskrevet funn fra Ungdata- undersøkelsen. Kort oppsummert viser undersøkelsen at 

ungdomsskoleelevene stort sett trives godt på skolen, men det er markant nedgang i trivsel fra 8. til 

10. trinn. De fleste trives også på hjemstedet, men de er lite fornøyd med fritids- og kollektivtilbud. 

Mange av elevene sier at de har opplevd vold eller trusler, men det er svært få anmeldelser. Bruk av 

tobakks- og rusmidler er svært lavt blant ungdommene. Svarene gir det laveste nivået som er 

oppnådd i denne undersøkelsen. 

Analysen fra Sjumilssteget viser at Våler kommune på mange områder gir gode tjenester til barn og 

unge, men at det med fordel kan jobbes mer med informasjon om- og integrering av planverk, 

samarbeid mellom ulike virksomheter og lage system som sikrer barns reelle medbestemmelse i 

saker som vedgår dem. 

Den generelle helsetilstanden er relativt god i Våler. Områdene der kommunen scorer dårlig, som 

eksempelvis høyere utdanning og psykiske lidelser, er tendenser som det tar tid å bedre. I 

kommunens Folkehelsedialog fra 2014 oppgir innbyggerne stort sett at de opplever trivsel og at de er 

fornøyde med egen helse og livskvalitet, men at fritidstilbud, møteplasser og kommunikasjon har 

stort forbedringspotensiale.  

5.7 Friluftslivsområder  
Kommunen har fem tilrettelagte friluftslivsområder, hvorav fire er statlig sikrede. Det ble utarbeidet 

en forvaltningsplan over disse områdene i 2013. Planen beskriver tilstand, behov for tiltak og 

prioritering av tiltak fram til 2018. Forvaltningsplanen gir en samlet oversikt og gjør det enkelt å 

                                                           
2
 http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0137&sp=1&PDFAar=2016  

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0137&sp=1&PDFAar=2016
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fortløpende vurdere status og tiltak på områdene. Tilgangen på offentlige friluftsområder oppleves 

som god nok, men det kan jobbes mer med kvaliteten.  

5.8 Sysselsetting 
Av kommunens 5186 innbyggere (1.1.2016) var det i 2015 1316 sysselsatte. Arbeidsledigheten var 

samme år på 2,3 %. Dette er lavere enn både fylket (3,1 %) og landet (2,9 %)3 Figuren under viser 

hovedtrekkene i næringsstrukturen for kommunens sysselsatte.  

 

    Figur 5, Antall sysselsatte i utvalgte næringer, 2015 (Kommuneprofilen.no) 

Andelen som jobber innen helse og sosial er på hele 41,3 %. Til sammenligning er den samme 

andelen i Moss på 24,75 %, Rygge 19.94 % og Råde 18,9 %. 

5.9 Næringsutvikling  
«Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i Mosseregionen» (Vista 2015) sier at det er en tydelig 

trend at arbeidsmarkedet i Mosseregionen i forhold til antall bosatte går ned. Særlig kritisk defineres 

nedgangen i andel kunnskapsbedrifter.   

«Over de siste fem årene har situasjonen forverret seg for Mosseregionen […] Utviklingstendensen er 

tydelig; desto lenger unna Oslo man kommer, desto vanskeligere er det å opprettholde en 

næringsaktivitet.» (Vista, 2015) 

Samtidig pekes det på regionens komparative fortrinn for næringsutvikling; Transportmessig 

knutepunkt med god infrastruktur, tilgjengelige arealressurser, gode arealpriser og rom for 

fleksibilitet, kort avstand til markedet i Oslo, billige lokaler/tomter, kort vei til leverandørmarkedet på 

kontinentet, fortsatt bilbasert virksomhet – pga E6 og evt ny fjordforbindelse. 

Våler kommune har, siden 2013, vært en del av næringsutviklingsprosjektet i Mosseregionen. 

Mosseregionen næringsutvikling (MNU) har ledet prosjektet. Det har i prosjektet særlig blitt jobbet 

                                                           
3
 www.kommuneprofilen.no  

http://www.kommuneprofilen.no/
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med følgende bransjenettverk: Gro– helse og omsorgnettverk, Maritim og logistikknettverk, 

Leverandørindustrien til olje og gassnettverk, IKT og Flyplassrelatert virksomhet. Prosjektleder Hans 

Bjørn Paulsrud sier til Moss Avis at det er vanskelig å vite om prosjektet har skapt nye arbeidsplasser 

eller sikret eksisterende jobber, da dette dels er vanskelig å måle, dels at det for flere prosjekter er 

for tidlig å trekke konklusjoner. (Moss Avis, 30.06.16) 

Gjennom prosjektet «Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon» har Telemarksforskning utviklet en 

attraktivitetsmodell. Modellen ser på sammenhenger mellom bosteds-, besøks- og 

bedriftsattraktivitet. Svært enkelt oppsummert, sier modellen at positiv stedsutvikling må inneholde  

 

      Figur 6, Attraktivitetsmodellen. Telemarksforskning 2015 

alle de tre elementene. Utviklingen i Mosseregionen de siste årene viser en høy bostedsattraktivitet 

sett i forhold til for næring. Det pekes på at en slik utvikling på sikt kan ha negative konsekvenser. Det 

pekes også på at samfunnsdelen i kommuneplanen har tydelige, tallfestede mål for bolig- og 

befolkningsvekst, men ingen definerte mål og tydelige strategier for vekst i næringslivet.  

5.9.1 Pendling 

Arbeidsmarkedet i Våler er relativt lite og har totalt ca 1300 arbeidsplasser. Dette tallet har stått 

stabilt siden 2011. Antall innbyggere som både bor og jobber i kommunen er 718 (Vista, 2015.) 

Kommunen er følgelig preget av utpendling og er sterkt integrert med omliggende regioner.   

Figur 4 viser pendlingen mellom kommunene i Mosseregionen pluss Vestby og Ski. Figuren viser at 

det er Moss som sysselsetter flest av kommunens pendlende innbyggere, mens Rygge og Vestby også 

har en betydelig andel. 
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                                                     Figur 7, Pendling i Mosseregionen samt Vestby og Ski. (Vista, 2015) 
 

Med økt boligbygging og tilflytting uten betydelig økning i antall arbeidsplasser, vil økt pendling bli en 
naturlig konsekvens. 

6 Kommunereformen 
Kommunestyret i Våler fattet den 17.12.2015 i sak KS 53/15 følgende vedtak:  

«Våler kommune ønsker ikke å delta i den videre prosessen med forhandlinger med sikte 

på å inngå en avtale om kommunesammenslåing i Mosseregionen, men ønsker en 

observatørstatus på politisk nivå.»   

Sentrale føringer om samtidig arbeid med kommunesammenslåing og planstrategier har dermed ikke 

vært aktuelt for Våler. Kommunene i Mosseregionen hadde et utsrakt samarbeid ved utarbeidelse av 

gjeldende kommuneplan og forrige planstrategi. På grunn av kommunenes ulike ståsteder i 

kommunereformen, har et samarbeid om planstrategiene i denne omgang ikke vært naturlig. 

Samrådsplikten med nabokommuner (Pbl kap 9) er imidlertid ivaretatt gjennom administrative 

møtepunkt. 

7 Vurdering av planer 
Ut fra utredningene i dokumentet, overordnede føringer, administrasjonens arbeid og politiske 
føringer og bestillinger vil vi her kort drøfte planbehovet for kommunen i perioden. 

7.1 Etatsovergripende planer 
Kommuneplan Våler 2011-2022, samfunnsdel og arealdel 

Kommuneplanen fra 2011, bestående av samfunnsdel og arealdel, ble utarbeidet  i nært samarbeid 
med de øvrige kommunene i Mosseregionen. I planstrategien fra 2012 ble kommuneplanen vedtatt 
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videreført for å gis mulighet til å virke. Etter noen år med kommuneplanen ser vi nå at denne har gitt 
et svært godt grunnlag for kommunens utvikling. Like fullt har det vist seg noen områder der det er 
behov for forbedring/ endring. Samfunnsdelen er omfattende og har definert flere gode mål og 
strategier, men erfaringen viser likevel at disse er for lite konkrete til å være hensiktsmessig for 
innarbeiding i kommunens handlingsprogram. Det er derfor ønskelig med en samfunnsdel som har 
færre og tydeligere målsettinger.  
 
Arealdelen har fungert tilfredsstillende og arealene som er avsatt til byggeformål har dekket behovet 
i planperioden og anses å kunne dekke dem også i kommende planperiode, med mindre 
utbyggingspresset øker betydelig.  

Områder for bolig: 

Utbyggingsområdene i kommuneplanen gir rom for videre utbygging av både ene- og 
flermannsboliger. I plansone Kirkebygden er det en del ledige tomter på Folkestad og Turulia og det 
er fortsatt et stort, uregulert areal vest for Folkestad III. I plansone Våk er det ledige tomter på 
Augerød og Våktoppen og store, uregulerte områder ved Rød. I plansone Svinndal er der mange 
ledige tomter og store, uregulerte områder.  

Områder for næring: 

Utbyggingsområdene i kommuneplanen vil stort sett være interessante for lager/ logistikk og 

industribebyggelse. Det anses viktig for næringsutviklingen i kommunen at næringslivet skal ha 

tilgang til de arealene de trenger til den bebyggelsen som er påkrevd. 

 Næringsområdet på Folkestad har noen ledige tomter som er ferdig regulert til forretning/ kontor/ 

industri. I Våler Næringspark pågår detaljreguleringer høsten 2016 og det forventes utbygging på 

disse områdene når planene er vedtatt. I tillegg til detaljreguleringer i næringsparkens felt I, har også 

prosess med planprogram og konsekvensutredning for felt II i næringsparken skutt fart. Kommunen 

opplever videre stor forespørsel om oppstart av flere detaljreguleringer og byggesaker. Det er 

tydelige sammenhenger mellom disse forespørslene og utbygging av næringsområdet på Vanem i 

Moss; etter hvert som Vanem fylles opp, forskyves tomteetterspørselen videre oppover til Våler 

næringspark. Dette viser et stort behov for næringsarealer, og i all hovedsak arealer tilpasset logistikk 

øst for E6. Kommunen blir oppfordret til å tenke «riktig bedrift på riktig sted» og en funksjonsdeling 

innen regionen og fylket. Denne problemstillingen kan drøftes nærmere i rullering av 

kommuneplanen. I kommuneplanen angis fortsatt utbygging av Våler Næringspark «for 

plasskrevende bedrifter og anlegg som kan ligge mer perifert i forhold til hovedinfrastrukturen» som 

et viktig tema. Næringslivets egen etterspørsel etter byggeområder angir i stor grad funksjonsdeling 

selv. Bedrifter med stort reisebehov eller kundeintensive bedrifter vil ikke kunne lokalisere seg i Våler 

næringspark. Om rådet er avsatt til industri og logistikk og de plasskrevende bedriftene vil her kunne 

finne et av distriktets minst konfliktfylte område for store flater og høyder.  

Med unntak av et fåtall spredte næringstomter, er det ikke uregulerte næringsområder i Våler.  

Områder for fritidsbebyggelse: 

I områder avsatt til fritidsbebyggelse er det mange ledige tomter/ ledig areal rundt i kommunen, og 

da først og fremst i Tveitåsen. Nybygg av fritidsbolig har ikke vært omfattende i siste planperiode.   
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Ved tilsvarende bygging som i forrige planperiode, anses det å være tilstrekkelig med byggeområder 

for både bolig, næring og fritidsformål.  LNF-områder, friområder og hensynsoner er også 

hensiktsmessige. 

Bestemmelsene til arealdelen har gitt noen utfordringer i planperioden. De danner et godt grunnlag 

for utarbeiding av detaljplaner, men for behandling av byggesaker blir de noe utydelige og åpner for 

større grad av tolkning enn hva som er ønskelig. 

Konklusjon: Kommuneplanens samfunnsdel samt bestemmelser til arealdelen rulleres.  

Det gjennomføres en rullering av arealdelen begrenset til næringsområde. Området det sees på 
begrenses til arealet ved Våler næringspark som ligger innenfor fylkesplanens langsiktige grense 
for utbygging. 

Handlingsprogram og Økonomiplan 2016-2019  
 
Økonomiplanen med handlingsprogram rulleres årlig i henhold til kommuneloven. 

 

Beredskapsplan 

Kommunens beredskapsplan ble vedtatt i 2014. Beredskapsplanen tar utgangspunkt i regional ROS- 

analyse fra 2011 regional beredskapsanalyse fra 2012. Planen tar for seg kommunens kriseledelse og 

-organisasjon samt de ulike oppgaver ved uønskede hendelser. Planen er organisert i en operativ og 

en administrativ del, hvor den operative delen skal tas i bruk i en akutt situasjon. Planen er av nyere 

dato og vurderes til å være tilfredsstillende. 

Konklusjon: Beredskapsplanen rulleres ikke. 

Evakueringsplan 

Kommunen mangler en helhetlig plan for evakuering ved større hendelser. Evakueringsplan kan 

utarbeides som egen plan eller som en del av beredskapsplanen. 

Konklusjon: Det startes arbeid med evakueringsplan. 

Visjon, Våler 

En visjon som er godt forankret gjennom en bred prosess, gir en tydelighet i hvilken retning det er 

ønskelig at utviklingen i kommunen skal gå. Strategiske beslutninger vedrørende eksempelvis 

utbygging og skole blir enklere hvis den overordnede visjonen er på plass. 

Konklusjon: Arbeid med visjon for Våler starter i 2017. 

Geodataplan 

Kommunen mangler plan for geodata. Geodata er et viktig verktøy, både for egen organisasjon, for 

innbyggere og politikere og det vil være nyttig med en oversikt og prioritering innenfor dette feltet 

for å forbedre tjenester som leveres til kommunens innbyggere.   

Konklusjon: Geodataplan utarbeides. 
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7.2 Helse og Omsorg 
Strategisk folkehelseplan 2014 – 2026 

Strategisk folkehelseplan ble vedtatt i 2015. Planen er utarbeidet som kommunedelplan og ble laget 

med bred medvirkning både internt i organisasjonen og blant befolkningen. Planen er helt fersk og vil 

ikke ha behov for rullering i inneværende periode. 

Konklusjon: Strategisk folkehelseplan rulleres ikke. 

Boligsosial handlingsplan 

Utarbeidelse av boligsosial handlingsplan ble gjort i 2015 med vedtak samme år. Planen gir kunnskap 

om boligbehovet i kommunen og hvordan kommunen bedre kan benytte den samlede boligmassen. 

Gjennom arbeidet med planen ble det bestemt at det, ved fremtidig regulering av boligområder, kan 

avsettes et antall boliger til boligsosialt formål. Planen er helt fersk og har ikke behov for rullering i 

inneværende periode. 

Konklusjon: Boligsosial handlingsplan rulleres ikke. 

Smittevernplan 

Smittevernloven pålegger kommunene å ha en smittevernplan. Den skal beskrive de tiltak og 

tjenester som kommunen gjør for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir 

overført, innført eller utført. Våler kommunes plan ble revidert i 2013 og anses som tilfredsstillende. 

Faglig oppdatering av planen kan utføres av kommunelegen uten politisk behandling. 

Konklusjon: Smittevernplanen revideres ikke. 

Strategi for samhandling med frivilligheten 

I 2015 ble det utarbeidet en strategi for samhandling med frivilligheten. Under slagordet; «Frivillighet 

skaper glede og aktivitet og gir et trygt, inkluderende og levende Våler» har kommunen med denne 

strategien et verktøy for å legge til rette for gode vilkår for frivilligheten og systematisere 

samarbeidet mellom kommunen og lokale foreninger. Strategien er helt fersk og har ikke behov for 

rullering i perioden. 

Konklusjon: Strategi for samhandling med frivilligheten rulleres ikke. 

Helhetlig integreringsplan 

For å systematisere arbeidet med integrering i kommunen, har arbeid med utarbeiding av helhetlig 

integreringsplan startet i 2016. Planen forventes vedtatt i inneværende år. 

Konklusjon: Arbeidet med helhetlig integreringsplan fullføres i 2016. 

Rus og psykiatriplan  

Våler har et godt etablert kriseteam og et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten innen 

fagfeltet psykiatri og rus, men mangler en plan for dette arbeidet. Utarbeiding av rus- og 

psykiatriplan her startet i 2016 og planen forventes vedtatt i inneværende år. 
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Konklusjon: Arbeid med rus- og psykiatriplan fullføres i 2016. 

Demensplan 

Basert på blant annet helse- og omsorgdepartementets reviderte handlingsprogram «demensplan 

2015» har arbeid med demensplan for Våler startet opp i 2016. Planen skal mellom annet se på 

aktivitets- og botilbud, samt vurdere kompetanse og kompetansebehov. 

Konklusjon: Arbeid med demensplan fullføres i 2016. 

7.3 Oppvekst og kultur 
Kulturminneplan 

Hensikten med en plan for kulturminner, er å forvalte kulturarven i tråd med nasjonale føringer og 

lokale prioriteringer. Kulturminneplan kan også angi retning for hvordan kommunen ønsker å 

synliggjøre og arbeide med kulturminnevern på kort og lang sikt. Våler mangler en samlet oversikt og 

plan over kulturminner. 

Konklusjon: Kulturminneplan utarbeides i perioden. 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram  

Bakgrunnen for utarbeidelse av kommunedelplaner for idrett og friluftsliv er pålegg fra 

Kulturdepartementet. Planen skal være et styringsverktøy for tildeling av kommunale og 

fylkeskommunale tilskudd og spillemidler. Kommunedelplanen er en betingelse for stønad i form av 

spillemidler. Til planen hører 4-årlig rullerende handlingsprogram, som skal knyttes opp mot 

økonomiplanen. Eksisterende plan ble vedtatt i 2016. Ny rullering må da foretas i løpet av 2020. 

Konklusjon: Den langsiktige delen av kommunedelplanen rulleres i 2020. 

Skolebruksplan 

Skolebruksplanen ble vedtatt i 2012 og har en tidshorisont til 2022. Trangboddheten på skolene i 

Kirkebygden og Våk har vært stabil siden den gang. Tilbygg på disse skolene har blitt henholdsvis 

gjennomført/ vedtatt. Med økt boligbygging i begge skolekretsene er det uvisst i hvilken grad 

skolebruksplanen hensyntar dette. 

Konklusjon: Skolebruksplanen rulleres med oppstart i 2018. 

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme 

Planen ble utarbeidet i 2016 og er basert på nasjonal veileder for forebygging og radikalisering av 

voldelig ekstremisme. Planen er helt fersk og har ikke behov for rullering i perioden. 

Konklusjon: Planen rulleres ikke. 

Barnehagebehovsplan 

Kommunestyret bestilte i 2014 en barnehagebehovsplan for ferdigstillelse i 2015. Det ble ikke 

utarbeidet en plan, men det ble gjort en grundig gjennomgang av nåværende kapasitet, 
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barnetallsutvikling, boligbygging mm i sak KS 60/15. Konklusjonen i utredningen er at det ikke 

utarbeides egen plan for barnehagebehovet i kommunen. 

Konklusjon: Barnehagebehovsplan lages ikke. 

IKT-strategi for Våler skolen 

Gjeldende IKT-strategi har en tidshorisont fram til 2018. Med den generelle utviklingen på IKT 

området og også utviklingen i Våler skolen, er det viktig at IKT-strategien ikke foreldes, men holdes 

«levende» og oppdatert. 

Konklusjon: IKT-strategi for Våler skolen rulleres i 2018. 

Kompetanseplan for barnehagesektoren 

Det er en overordnet målsetting å heve den faglige kompetansen i barnehagesektoren. 

Kompetanseplanen bygger på sentrale føringer samt kommunens egne målsettinger. I forbindelse 

med søknad om økonomisk støtte til kompetanseheving av eget personale, revideres tiltaksdelen av 

planen årlig. I 2016 står planen foran en hovedrullering. 

Konklusjon: Kompetanseplan for barnehagesektoren rulleres i 2016. 

7.4 Miljø og teknikk 
Trafikksikkerhetsplan  
 
Trafikksikkerhetsplanen 2007 – 2011 sto for rullering i forrige planstrategi. Av ulike grunner ble ikke 

rulleringen gjennomført.   

Konklusjon: Trafikksikkerhetsplan rulleres i 2017. 

Naturmangfoldplan: 

Naturmangfoldplan sto for utarbeidelse som et regionalt prosjekt i forrige planstrategi. Av ulike 

grunner ble ikke planen laget. Det har i perioden 2014-2016 blitt foretatt en omfattende 

nyregistrering av blant annet skogkartlegging som nå er tilgjengelig i «Kilden.» Etter disse 

nyregistreringene vil det være mer hensiktsmessig å utarbeide en naturmangfold plan, som 

sammenstilling av allerede utførte registreringer og eksisterende planverk (Biologisk mangfoldplan.) 

Konklusjon: Sammenstilling til naturmangfoldplan utføres i 2018. 

Klima-/energiplan 

Kommunens klima-/ energiplan ble vedtatt i 2012 og fokus har etter dette vært på gjennomføring av 

tiltak. Planen er nå moden for rullering. I høringsutkastet til regional planstrategi for Østfold 

fylkeskommune, foreslås det at det kommunale arbeidet med klima- og energiplaner skal samordnes 

med fylkeskommunens. Dette arbeidet starter i 2018. Det anbefales at Våler gjennomfører 

rulleringen sammen/ samtidig med Østfold fylkeskommune og de andre kommunene i fylket i 2018. 

Konklusjon: Klima/ energiplanen rulleres med oppstart i 2018. 

Avfallsplan for Mosseregionen 
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I 2014 ble det laget en felles, renovasjonsteknisk avfallsnorm for kommunene Moss, Rygge, Råde, 

Vestby og Våler. Forskriften beskriver krav de fem kommunene har til avfallshåndtering og er et 

nyttig verktøy for blant annet plan- og byggesaksbehandling. Avfallsplanen er relativt fersk og har 

ikke behov for rullering i perioden. 

Konklusjon: Avfallsplanen rulleres ikke. 

Hovedplan for vann og avløp 

Hovedplan for vann og avløp endres til plan for vann og avløp. I samarbeid med Driftsassistansen i 

Østfold er det startet forberedende arbeider med en plan for vann og avløp. Det haster å få på plass 

denne planen og det tas sikte på å ferdigstille arbeidet i løpet av 2016. Planen vil bli en del av 

kommunens hovedplan vannmiljø (Se neste sak.) 

Konklusjon: Plan for vann og avløp utarbeides i 2016. 

Hovedplan vannmiljø 

Hovedplan vannmiljø ble utarbeidet i 2001. Flere av satsningsområdene og tiltakene i planen har 

siden den gang blitt erstattet med forskrifter samt implementert i annet planverk. Hovedplan 

vannmiljø trenger en oppdatering ift gjeldende lover og forskrifter. Handlingsdelen av planen vil i 

tillegg inneholde kommunens plan for vann og avløp. 

Konklusjon: Hovedplan vannmiljø rulleres med oppstart i 2016. 

Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 

Kommunene i fylket laget i 2013 «Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder.» Planen dannet 

grunnlag for støtte til tiltak i disse områdene. Planen gir en god oversikt over tilstand og behov på 

kommunens statlig sikrede friluftsområder. Planen var et fylkeskommunalt prosjekt og det er ikke 

lagt opp til rullering. 

Konklusjon: Forvaltningsplanen rulleres ikke. 
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VURDERING AV UTARBEIDING/ RULLERING AV PLANER I VÅLER KOMMUNE 

 Plantype Ansvar Utarbeides/ rulleres Vedtas/ vedtatt 
ETATSOVERGRIPENDE 
PLANER 

    

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Kommuneplan Stab Ja 2018 

Kommuneplanens arealdel Kommuneplan Stab Vurderes etter 
samfunnsdelen 

Juni 2019 

Kommuneplanens arealdel – 
Våler næringspark 

Kommuneplan Stab Ja, 2018 

Kommuneplanens 
bestemmelser 

Kommuneplan Stab Ja 2018 

Handlingsprogram og 
økonomiplan 

 Sentraladministrasjonen Ja 2016 

Beredskapsplan Temaplan Sentraladministrasjonen Nei 2014 

Evakueringsplan Temaplan Sentraladministrasjonen Ja 2017 

Visjon for Våler  Stab Ja 2017 

Geodataplan Temaplan Stab Ja 2017 

Kommunikasjonsplan     

HELSE OG OMSORG     

Strategisk folkehelseplan 
2014 - 2026 

Kommunedelplan Helse og omsorg Nei 2015 

Boligsosial handlingsplan 
2015 - 2023 

Temaplan Helse og omsorg Nei 2015 

Smittevernplan 2013 - 2023 Temaplan Helse og omsorg/ 
kommunelegen 

Nei 2013 

Strategi for samhandling med 
frivilligheten 2015 - 2019 

Temaplan Helse og omsorg Nei 2015 
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Helhetlig integreringsplan 
2016 - 2026 

Temaplan Helse og omsorg Ja Under utarbeidelse 

Rus og psykiatriplan 2016 - 
2021 

Temaplan Helse og omsorg Ja Under utarbeidelse 

Demensplan 2016 - 2026 Temaplan Helse og omsorg Ja Under utarbeidelse 

OPPVEKST OG KULTUR     

Kulturminneplan Kommunedelplan Oppvekst og kultur/ Stab Ja Oppstart 2018 

Plan for idrett og fysisk 
aktivitet 

Kommunedelplan Oppvekst og kultur Ja 2020 

Skolebruksplan 2012 - 2022 Temaplan Oppvekst og kultur/ Stab Ja Oppstart 2018 

Handlingsplan mot 
radikalisering og voldelig 
ekstremisme, 2016 - 2020 

Temaplan Oppvekst og kultur Nei 2016 

Barnehagebehovsplan Utredning Oppvekst og kultur Nei 2015 

IKT-strategi for Våler-skolen 
2015 - 2018 

Temaplan Oppvekst og kultur Ja 2017 

Kompetanseplan for 
barnehagesektoren 

Temaplan Oppvekst og kultur Ja 2016 

MILJØ OG TEKNIKK     

Trafikksikkerhetsplan Temaplan Miljø og teknikk Ja 2017 

Naturmangfoldplan Temaplan Miljø og teknikk/ Stab Ja 2018 

Klima-/ energiplan Temaplan Miljø og teknikk Ja 2018 

Avfallsplan for 
Mosseregionen 

Temaplan Miljø og teknikk/ MOVAR Nei 2014 

Plan for vann og avløp Temaplan Miljø og teknikk Ja 2016 

Hovedplan vannmiljø Temaplan Miljø og teknikk Ja Oppstart 2016 

Forvaltningsplan for statlig 
sikrede friluftsområder 

Temaplan Miljø og teknikk Nei 2013 
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