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1 Innledning 
Gjeldende kommuneplan for Våler (Kommuneplan for Våler 2011–2023) ble vedtatt 30. juni 2011.     

I henhold til vedtatt planstrategi skal ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel rulleres i 

inneværende periode. Det vises til saksunderlag til formannskapsmøtet 23 april 2019 for vurdering av 

framdriftsplan, og begrunnelse for revidert milepæl for vedtak. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses 

viktige for miljø og samfunn. Hensikten er å styrke den innledende fasen og legge til rette for en bred 

og åpen diskusjon om hvilke premisser og rammer som skal være styrende for planarbeidet. 

Planprogrammet skal så langt som mulig avklare hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i 

planforslag med konsekvensutredning.  

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 

Den skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og 

ny arealbruk som kan settes i verk. Videre skal den angi hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved 

disponeringen av arealene. Arealdelen omfatter planbeskrivelse med juridisk bindende plankart og 

bestemmelser.  

Planperioden er 12 år (2019-2030), men planen og konsekvensene bør ses i et lenger perspektiv. 

Samtidig er det krevende å bli for sikker i veivalg, muligheter og konsekvenser for en periode på 12 

år. Endringstakten i samfunnet er så rask, at det vil være behov for å både legge til grunn et visst 

handlingsrom, fordi ny kunnskap og ny teknologi vil kunne gi bedre forutsetninger for å styre og 

utvikle kommunen annerledes enn hva som var kjente forutsetninger når planen ble utarbeidet og 

vedtatt. Det tilrås derfor at både folkevalgte og kommunens administrasjon løpende vurderer om 

hele/deler av planen bør rulleres relativt sett tidligere enn normalt. Her må det også vurderes om 

nye behov og muligheter best kan ivaretas gjennom underliggende strategier/planer, og/eller om det 

blir behov for å ta andre politiske beslutninger. En overordnet, helhetlig og tydelig arealdel vil bli et 

godt verktøy for interessenter/aktører/utbyggere i forbindelse med vurdering av etablering og 

utbygging.  Og videre vil det effektivisere administrasjonens arbeid med saksforberedelse/håndtering 

av nye etableringer og utbygging. 

2 Bakgrunn 
Kommunestyret gjorde 15.12.2016 følgende vedtak for kommunal planstrategi:  

1) «Visjon for Våler» skal vedtas i løpet av 2017.  

2) Kommuneplanens samfunnsdel skal påbegynnes så snart «visjon for Våler» er vedtatt, og 

vedtas i løpet av 2018.  

3) Rullering av arealplanen skal vedtas innen juni 2019. Dersom vedtak av kommuneplanens 

samfunnsdel tilsier at dette ikke er nødvendig, vil dette tas opp til ny vurdering.» 

Kommuneplanens samfunnsdel var ikke vedtatt da planprosessen for arealdelen startet. På grunn av 

bestillingen om å vedta arealdelen sommeren 2019, startet arbeidet med arealdelen før jul i 2018. 

Arbeidet har delvis pågått parallelt – noe som også har fordeler ved at delplanene er så integrerte og 

gjensidig avhengig av hverandre. Kommunen har høye mål om utvikling og vekst, og det er vesentlig å 

se målsetningene i samfunnsdelen i sammenheng med hvordan Våler kommune disponerer 
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arealene. Effektiv tjenesteytelse er helt avhengig av fornuftig og effektiv arealutnyttelse – både når 

det gjelder offentlige og private formål. 

Kommunestyret gjorde 18. oktober 2018 følgende vedtak 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 i sak PS 25/18 går det fram at bokstavene A, D og G tilsvarer: 

• områder for bolig 

• områder for friluftsliv  

• område for sentrum.  

Andre arealformål vil dermed ikke omfattes av denne rulleringen. 

3 Formål 
Formålet med arbeidet er å revidere kommuneplanens arealdel i tråd med politiske vedtak. 

4 Fokusområder 
I kommuneplanens samfunnsdel vises det til en stor befolkningsvekst, både i de foregående år og i 

prognoser fram til 2030. I forbindelse med befolkningsveksten ønsker kommunestyret å se på 

eksisterende og nye arealer for boligutvikling. 

Kommunens innbyggere har vært samstemt om at friluftsområder er viktig for Våler. 

Kommunestyret ønsker å se på eksisterende, og eventuelt nye friluftsområder og tilgjengeligheten til 

disse. 

Utvikling av sentrum er et viktig tema for alle som bor i Våler, og det er ønskelig å se på om det 

kan gjøres noen overordnede grep for sentrumsutvikling gjennom arbeidet med kommuneplanens 

arealdel.  

I tillegg til de politisk bestilte temaene (jf. punkt 2 over), vil diverse karttekniske forhold vurderes, 

eksempelvis bolig- og næring i LNF- områder, juridiske grenser, hensynssoner for framtidig regulering 

mm. Endringene er ikke ment å fokusere på juridiske forhold, men tar utgangspunkt i nåværende 

usikkerhetsmomenter og konkrete feil. 

Den nye samfunnsdelen legger flere føringer for den fysiske utviklingen av Våler-samfunnet. I den grad 

vedtatt plan viser at disse føringene omfatter bolig, friluftsliv og sentrum, må oppnåelse av målene i 

samfunnsdelen vektlegges i arbeidet med arealdelen. 

5 Føringer  
Nasjonale føringer omfattes av blant annet: 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 

• NTP 2018 – 2029 



4 
 

• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/ 2016) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

• Nasjonal jordvernstrategi vedlegg 4 i Prop. 127 S 

• Retningslinje for flaum- og skredfare i arealplanar NVE 2/2011 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (2009) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)  

• Klimaloven (2018). 

Regionale føringer omfattes av blant annet: 

• Fylkesplan for Østfold mot 2050 

• Regional transportplan 2018-2021  

• Regional plan for folkehelse 2012-2015  

• Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2029  

• Kulturminneplan 2010-2022, 

• Fylkesdelplan for barn og unge (2009) 

6 Visjon 
Kommunens visjon; Vi dyrker nærhet for å skape framtidens muligheter ligger som overordnet 

føring i arbeidet med kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen. 

Våler kommunes visjon, vedtatt i kommunestyret 19.10.2017 (sak 36/17), er beskrevet i 

visjonsdokumentet som finnes på kommunens hjemmesider. Tenkesettet som er uttrykt i 

visjonsdokumentet gir en helhetlig referanse og gode bilder på hvordan planarbeid og 

samfunnsutvikling skal innrettes og prioriteres. 

7 Utredning av arealbehov 
I arbeidet med samfunnsdelen har eksisterende boligbyggeprogram blitt benyttet som grunnlag for 

befolkningsprognoser.  

I arbeidet med arealdelen skal befolkningsvekst drøftes. Alternative vekstrater skal vurderes i forhold 

til strategiske konsekvenser og muligheter. Veiledende prosentvis vekstrate(r), som vil legges til 

grunn for forslag i ny arealdel, vurderes. Det vil også bli sett på prognoser fra SSB for en 

sammenligning av ulike prognoser.  

Sammenhengen mellom vekst, arealer og bestemmelser som verktøy for å styre bolig- og 

samfunnsutviklingen i kommunen må vurderes. Der hensiktsmessig kan erfaringer fra andre 

kommuner med høy befolkningsvekst og gitte investeringsplaner vurderes som referanse og 

sammenligningsgrunnlag.  

Boligbyggeprogrammet vil bli vurdert på nytt basert på nye kommuneplaner som vedtas i 2019. 

Dersom det viser seg at det er behov for, eller det er ønskelig med andre/nye boligområder, gjøres 

det en gjennomgang av de langsiktige grensene for utbygging fra fylkesplanen, og arbeid med ut-

/innveksling av arealer starter. Omfanget vil avgjøre om dette må gjøres i en felles prosess med de 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Politikk/VISJON_Valer_kommune.pdf
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andre kommunene i Mosseregionen, eller om forslag til endringer kan løses på annet vis. Det er 

ønskelig at forslag til ny arealplan uansett drøftes og settes i sammenheng med regionale forhold. 

Dette kan for eksempel inkludere prognoser for befolkningsvekst, tilgjengelige arealer, ulike styrker 

og egenskaper i Våler kontra andre kommuner i regionen med videre. 

I denne sammenhengen vil også hensiktsmessigheten av eldre reguleringsplaner bli vurdert. Dersom 

det er ønskelig å endre eller oppheve eldre planer, vil grunneiere og andre direkte berørte bli varslet 

særskilt. 

Forholdet til steds- og mulighetsanalysene for Kirkebygden og Våk fra 2014 må avklares i prosessen.  

8 Konsekvensutredning, alternativvurdering – helhetlig drøfting og 

vurderinger 
Kommuneplanens arealdel omfattes av krav til konsekvensutredning i KU-forskriften. 

Planprogrammet foreslår at konsekvensutredningen skal vise virkninger for miljø og samfunn for nye 

utbyggingsområder og endret utbyggingsformål. 

I henhold til veileder fra Miljøverndepartementet om Konsekvensutredninger, kommuneplanens arealdel 

(2012) vil det, for overordnede planer som kommuneplanens arealdel, ofte være tilstrekkelig å basere 

konsekvensutredningen på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. 

Konsekvensutredningen vil i hovedsak avklare arealformål og må derfor baseres på kunnskap som er 

tilstrekkelig til å avklare hva de aktuelle arealene skal brukes til. 

Metodisk vil konsekvensutredningen ta utgangspunkt i en trinnvis fremgangsmåte som beskrevet i 

veileder Konsekvensutredninger, kommuneplanens arealdel (2012). Momentene under skal ikke sees på 

som en absolutt liste med krav til utredning, men vurderes anvendt basert på hensiktsmessighet og 

vekting av andre føringer, mål og hensyn. Den aktuelle anvendte utredningsmetodikk eller omfang 

begrunnes etter behov. 

1. Avgrensning av utredningsområdet og eventuelt influensområde 

2. Områdets verdi vurderes på bakgrunn av innsamlet data og inndelingen i delområder 

3. Omfanget (påvirkningen) av det som planlegges å skje i området vurderes i forhold til 0-

alternativet, som tilsvarer sannsynlig utvikling av området uten utbyggingen 

4. Konsekvensene av det foreslåtte utbyggingsområdet for et gitt tema kommer fram ved å 

sammenstille vurderingene av områdets verdi med utbyggingens omfang 

5. Samlet vurdering av konsekvens for et gitt utbyggingsområde baseres på resultatene av 

vurdering av konsekvens for de enkelte tema supplert med forhold som faglig skjønn, 

lokalkunnskap og eventuelle spesielle forhold ved den aktuelle utbyggingen. 

Plan- og bygningsloven stiller krav om at det foretas en vurdering av ulike alternativer i arbeidet med 

kommuneplanens arealdel. Alternativ-vurderingen til nye utbyggingsområder vil omfatte et 0- 

alternativ og/eller drøftes og veies opp mot hverandre, dersom det kommer flere forslag til 

utbyggingsområder. Målsettinger fra samfunnsdelen vil tydeliggjøres. 

Loven krever videre at det i planbeskrivelsen gjøres en vurdering og beskrivelse av planens virkninger 

for miljø og samfunn. Veilederen om konsekvensutredninger T-1493, samt Klimaloven (2018) og 

veileder Nasjonale og vesentlig regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging (2017) skal 

legges til grunn i rulleringsarbeidet. 
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Konsekvensutredningen er todelt. Den omfatter både en vurdering av endringer for enkelte 

områder, og en vurdering (drøfting) av planens virkning for miljø og samfunn som helhet.  

Det skal gjennomføres en konsekvensutredning av områdene som vurderes med nytt arealformål. 

Temaene i konsekvensutredningen av enkelte områder kan være: 

1. Forhold til fylkesplanens langsiktige grenser og arealregnskap (herunder regionalt 

perspektiv) 

2. Naturverdier (herunder biologisk mangfold, skog, vilt og kulturlandskap) 

3. Kulturverdier (herunder fornminner, andre kulturminner og kulturmiljø) 

4. Jordvern (herunder dyrket og dyrkbar mark) 

5. Radon og stråling 

6. Støy og annen forurensning 

7. Friluftsliv (sammenhengende friluftsområder, sykkel- og turstier, tilgang til natur inkl. vann 

og natur-opplevelser) 

8. Transport (transporteffektivitet, skolevei, trafikkøkning) 

9. Trafikkapasitet og trafikksikkerhet 

10. Folkehelse (herunder sammenhengende gang og sykkelveier, ulike interesser og behov 

hos innbyggere, nettverk i infrastruktur og tilbud) 

11. Teknisk infrastruktur (herunder vann og avløp) 

12. Sosial infrastruktur (barnehage og skole) 

13. Flom og ras  

14. Mineralressurser 

15. Barn og unges interesser  

16. Samordnet areal- og transportplanlegging (herunder vurdering av klimautslipp fra 

veitrafikk, arealtetthet pr innbygger) 

17. Bo- og nærmiljø (herunder nærhet til tjenestetilbud, servicefunksjoner og arbeidsplasser, 

varierte botilbud inkl. generasjon 1-4) 

18. Sentrumsutvikling (herunder komplementære funksjoner og tilbud, tjenester, nærmiljø, 

skole, barnehage, kultur). 

 

Ovenstående temaer, og den helhetlige vurderingen skal i tillegg drøftes opp mot innretning og 

ambisjoner i visjonen. Det kan også vurderes om det bør foretas en vekting av ulike (bærekrafts)mål, 

temaer og strategiske hensyn for at kommuneplanen(e) skal bidra til verdiskaping, attraktivitet og 

omdømme.  

Visjonen sier blant annet: 

I Våler skal vi skape grobunn for samarbeid og nyskaping mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet 

og frivilligheten slik at vi sammen kan skape bærekraftig vekst. På den måten skal vi legge til rette for at 

våre innbyggere kan leve gode liv i alle livets faser – både i jobb og fritid. 

…vi legger til rette for gode møteplasser. Det betyr at vi har nærhet til både naturen og nærmiljøet vårt, 

som vi skal fortsette å utvikle for å skape livsglede for innbyggere og andre som måtte oppholde seg i 

kommunen. Det betyr at innbyggerne i Våler skal oppleve nærhet til tjenestene til kommunen og at 

innspillene deres skal bli verdsatt og lyttet til. 

Ambisjonen i visjonen er viktige for Vålers framtid. Det har innbyggere som deltok med innspill i 

visjonsprosessen gitt uttrykk for, og disse har kommunestyret vedtatt at skal legges til grunn i 

utvikling av at godt framtidig Våler-samfunn. Lokale forhold, forutsetninger og behov vil derfor bli 

vurdert og vektlagt spesielt i planarbeidet. 
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9 Risiko og sårbarhet 
Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er fra 2011 og ble utarbeidet i samarbeid med de 

andre kommunene i Mosseregionen. Våler kommune vil oppdatere sin ROS-analyse og dette arbeidet 

vil foregå parallelt med arealdelen. Arbeidet vil vektlegge og bygge på vurderinger i Østfold 

fylkeskommunes ROS, fordi den er ny, den er godt utarbeidet og Våler sin ROS er knyttet til både 

regionale forhold, samt risiko og sårbarhet for store deler av fylket. 

10 Medvirkning og informasjon 
I tråd med samfunnsdelens forslag om samskaping og kommunens ambisjoner om økt medvirkning, 

er det ønskelig med gode prosesser med innbyggerne i arbeidet med arealdelen. Det vil bli 

gjennomført medvirkningsmøter i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget for drøfting av 

innspill og i høringsperioden for selve planforslaget. 

Informasjon om planarbeidet vil være tilgjengelig på kommunens hjemmesider og Facebook-side. 

I det videre arbeidet med planen vil innspillene bli vurdert opp mot arealbehov, vekting, hensyn og 

«kriterier» beskrevet over (jf. punkt 1-8), ROS (jf. punkt 9) og i hvilken grad de støtter opp under 

kommuneplanens samfunnsdel. 

I den grad planarbeidet vil omfatte endring av vedtatte reguleringsplaner, eller endring av arealformål 

av vesentlig betydning for grunneier eller andre direkte berørte, vil disse varsles særskilt. 

11 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 
Det foretas en gjennomgang av bestemmelsene knyttet til arealformål. Av pedagogiske og praktiske 

grunner er det forsøkt å gi én samlet bestemmelse pr. arealformål. De tidligere bestemmelsene var i 

større grad fragmentert slik at brukeren måtte henvende seg til flere av bestemmelsene for å få 

klarhet i den rettslige statusen for en eiendom. Bestemmelsene forsøkes utformet slik at dette 

unngås. 

Gjennomgangen som utføres vil følge arealdelen på offentlig ettersyn. På denne måten vil arealdelen 

bli et oppdatert og godt helhetlig styringsverktøy som følger lovens prosesskrav. 

12 Framdrift 
Nedenfor vises revidert framdriftsplanen – med vedtak i kommunestyret etter sommerferien.  

Forslag plan-
program FSK 

Høring av 
planprogram 

Fastsette plan-
program FSK 

5. nov 2018 16. nov 2018 –      
12. jan 2019 

23 april 2019 

 Medvirknings- 
møter og innspill 

 

Utarbeide planforslag Offentlig ettersyn 
FSK 

Rådmannens 
vurderinger 

Innstilling FSK Vedtak KST 

april-mai 2019 uke 23-30 / 2019 uke 32-34 / 2019 uke 36 / 2019 uke 39 / 2019 

Medvirkningsmøter 
og innspill 

Medvirkningsmøter    



8 
 

13 Interne referanser 
Interne dokumenter som gir verdifulle referanser inkluderer: 

- Strategisk folkehelseplan 2014-26  

- Boligsosial handlingsplan 2015-23 

- Saksunderlag om planprogram, og vedtak i formannskapet 23 april 2019. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Samfunnsutvikling-og-naering/Strategisk-folkehelseplan_Valer-2014-2026.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Samfunnsutvikling-og-naering/Strategisk-folkehelseplan_Valer-2014-2026.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Samfunnsutvikling-og-naering/Boligsosial-handlingsplan-2015-2023.pdf

