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Uttalelse – Kommuneplanens arealdel 2021-2033 

 

Uttalelsen gjelder rekkefølgekravet blant annet nevnt i «Samlet saksfremstilling». Her blir blant annet 

ny boligbebyggelse Svinndal nedprioritert. Hovedgrunnene skal være kapasitet på sosial og teknisk 

infrastruktur. Under følger kommentarer til planbeskrivelsens punkt 3.3.3  

 

• Punkt 3.3.3 – Investeringsbehov i sosial og teknisk infrastruktur 

o Her står det at det er utfordringer med kapasitet på både barnehage og skole. At det 

er kapasitetsproblemer for lærere på barneskolen, men ikke barn, er vanskelig å 

forstå. Hva betyr kapasitetsproblemer for lærere? Det kan ikke mangle på plass, og 

jeg kan heller ikke forstå at man mener det er vanskelig å få tak i lærere innenfor det 

nedslagsfeltet man kan se for seg. Barnehagen er på sin side full, det er forståelig, 

men det er ikke slik at man kan se for seg enorm vekst i Svinndal. Dermed vil en 

mindre investering/utbygging på dagens areal løse dette. Det er også muligheter i 

dagens «Lærerbolig». 

o Videre står det at det i Svinndal er gjennomgående kapasitetsproblemer for både 

vann og avløp. Det er nevnt at nytt vanntårn ved Skjønnerød vi gi bedre kapasitet for 

vann, hvilket ville løse eventuelle kapasitetsproblemer for vann i nær fremtid. Det er 

for øvrig vanskelig å forestille seg at vann skal være en knapphet i Svinndal, som er 

omgitt av vannkilder.  

o Dermed står man igjen med et problem, og det er avløp. Det står blant annet i 

Rambølls notat om bolig og befolkning at man trenger en fordobling av kapasiteten 

på Svinndal renseanlegg for å kunne håndtere de planene som ligger inne i 

kommuneplanen. Det må være et mål å følge planene i kommuneplanen, med andre 

ord må man se på å utvide renseanlegget. Det er ønskelig at man raskt ser på en 

tidseffektiv plan på dette. Det er mulig, som også Rambøll skriver, velge å la 

tidspunktet for utbygging i Svinndal henge sammen med en avgjørelse om utbygging 

av renseanlegg som del av behandling av økonomiplanen. Dette er uheldig for 

tettstedsutviklingen om utbyggingen av renseanlegget nedprioriteres. 

Kapasitetsproblemene på Svinndal renseanlegg er for øvrig ikke et nytt problem. 

Dette må jo ha vært kjent på det tidspunkt det ble lagt planer for utbygging av 

Fosseberget eller Sæbyfeltet.   

 



Det står gjentatte ganger i sakspapirene at Våler kommune skal jobbe med tettstedsutvikling, og det 

må gjelde alle tre tettsteder. I Svinndal er det plass til flere familier og barn, hvilket vil være positivt 

for tettstedsutviklingen i Svinndal. Svinndal tettsted er fint bygget opp med skole, butikk og næring i 

sentrum, og med omkringliggende boligfelt. Undertegnede kan ikke se at kapasitetsproblemer ved 

skole og barnehage skal være noe som stopper boligutbygging i allerede regulerte områder. Det ser 

heller ikke ut til å være kapasitetsproblemer med vann, da dette kommer på plass med nytt 

vanntårn. Dermed står man igjen med et punkt, og det er Svinndal renseanlegg. Her synes planen 

noe passiv med tanke på tidsperspektiv. I Svinndal er det kapasitet på funksjonene i tettstedet som 

kan benyttes, herunder blant annet skole, butikk, lekeområder, samlingslokaler, kirke, næring etc. 

Tettstedet Svinndal har utviklet seg med kontinuitet over lang tid, og har skapt et sted hvor folk 

trives. Jeg tror de fleste innbyggerne vil at det skal utvikles videre, og ikke nedprioriteres, slik som i 

kommuneplanens arealdel 2021-2033.  
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