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HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2021-2033 
 
På informasjon og medvirkningsmøtet som ble avholdt på Frivilligsentralen i 
Svinndal fikk vi orientering om at det var stopp for videre utbygging i vårt 
nærområde og vi ble veldig bekymret for utviklingen av det kjære 
lokalsamfunnet vårt, Svinndal, slik som vi fikk det orientert og som beskrevet i 
den nå reviderte og foreslåtte kommuneplan. 
 
Vårt lokalsamfunn Svinndal 
Svinndal har i alle år vært kjent for sitt sterke engasjement for bygda og for det 
store frivillighetsarbeidet som blir lagt ned. Her har vi 2 store og flotte 
forsamlingslokaler, Fredheim og Bøndenes Hus, begge hvor materialer og 
midler til bygging er skaffet tilveie på dugnad og vedlikeholdt av en stor 
dugnadsgjeng. Våler kommune har gjennom tidene bidratt med litt økonomisk 
bidrag i ny og ned. 
Her i Svinndal er det allerede etablert gang- og sykkelsti for de områder som er 
tenkt utbygget slik at en «sikker» skolevei allerede er på plass. Det er kort vei 
til E6 og Sykehuset Østfold, Kalnes samt byene i Østfold og mange i Svinndal 
belaster derfor ikke det kjøremønstret for rv 115 / 120 samt trafikkaoset som 
ofte oppstår ved Mosseporten. 
 
Arealplanen for 2019-2030 hadde helt andre og positive utviklingstrekk for vårt 
lokalsamfunn. Her ble det presentert flere utbyggingsområder i Svinndal og 
spesielt «Sæby’n» var det mange av oss eldre som så en fremtid som 
boområde da det her var tegnet inn et «tun» som hadde passet godt for oss 
eldre og med bebyggelse rundt ville dette medføre at vi eldre ville følt oss godt 
beskyttet. Mange eldre hadde sett for seg en alderdom her. Som tidligere 
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nevnt ligger Svinndal strategisk til i forhold til avstand til byene Moss, 
Sarpsborg, Askim og Fredrikstad og Sykehuset Østfold på Kalnes, noe som er 
positivt for mange når det gjelder boligbygging og arbeidsmuligheter. I forrige 
arealplan ble det påpekt i høringsinnspill at en utbygging i Svinndal ville sikre 
driften av skolen, nærbutikken og styrke lag- og foreningsarbeidet noe som 
fortsatt er gjeldende. 
 
Barneskolen og Barnehagen 
Det er nevnt at det er for liten kapasitet på barneskolen og i barnehagen, og 
spesielt når det gjelder plasser til lærerne. Sistnevnte kan vel enkelt la seg løse 
ved å ta i bruk 2. etasje i lærerboligen som ligger kloss inntil. Ved opprustning 
her vil det fint bli plass til 5 – 6 arbeidsplasser for lærerne. 
 
Ifølge tall mottatt fra kommunedirektør Ivar Nævra kan det refereres til 
følgende utvikling for skole og barnehage her i Svinndal; 
 
Antall elever på barneskolen fordelt på de forskjellige trinn 

1.trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 

14 8 13 9 11 10 23 
       

 
I barnehagen i Svinndal er det i dag 50 barn med fordeling (etter fødselsår) Her 
er så vidt vi vet også 2 - 3 barn som kommer fra andre steder i kommunen. 
Født 2021 Født 2020 Født 2019 Født 2018 Født 2017 Født 2016 

? 8 10 7 12 13 

      
 
Ser man på utviklingen her så er antallet barn fallende både på barneskolen og 
i barnehagen, derfor blir det helt feil å si at kapasiteten på begge disse 
områdene er sprengt. 
Når det gjelder barnehager så ligger det vel 1. areal på Fosseberget i nær 
tilknytting til etablert lekepark og med gode turmuligheter både i skog og 
mark. 
Det er vel også areal til lekeplass på Sæbyfeltet som nå snart er klart for videre 
utvikling, så det burde ikke stå på muligheter til å etablere barnehager og 
aktivitetsområder dersom viljen er til stede. 
Samtidig synes vi det er rart at Rød 2 kan bygges ut, når det er manglende 
barnehagetilbud der, når en tilsvarende utbygging i Svinndal blir stoppet, 
grunnet for få barnehageplasser. 
 



 
Eldrebølgen. 
I dag bor det 30 – 40 personer i Svinndal som er over 80 år. De fleste av disse 
bor i sine private hjem som i mange tilfeller er lite tilpasset alderdommen. 
Per i dag er kun 6 kommunale trygde-/eldreboliger i Svinndal og det er et sterkt 
ønske om å få til boligbygging i Svinndal som også kan tilpasses de eldre, dette 
med tanke på at eldrebølgen også når lille Svinndal. Så vidt vi kan se er ikke 
dette påtenkt i arealplanen. 
Prisene på boliger i Svinndal er lavere enn på mange andre områder og dersom 
man selger sitt hjem beliggende i Svinndal så er det ikke sikkert at man får 
kjøpt en bolig tilpasset eldre f.eks. andre steder i kommunen eller Råde / 
Rygge-Moss. 
Ved å ha tilgjengelige leiligheter tilpasset eldre også her i Svinndal så kunne 
kanskje salg-/kjøpesum være mer tilpasset hverandre slik at når man selger sin 
bolig så har man råd til å flytte inn i en mindre leilighet. 
Det blir interessant å se utviklingen for de over 80 år som nå ifølge 
kommunens planer skal bo hjemme lengst mulig. For de som ikke har 
pårørende og med reduserte tilbud på TT-kort, Flex-tilbud og annet tilrettelagt 
kollektiv-tilbud, som ikke er tilgjengelig i godt nok omfang, kan dette bli en 
utfordring for eldre som bor i egen bolig som ikke ligger sentrumsnært. En 
vedvarende konsekvens av at de eldre ikke kommer seg ut er også at det vil gå 
ut over nærbutikken. Det hjelper ikke å fremlegge bygda som «Ville Vakre 
Våler» når forholdene ikke blir lagt til rette for de som bor der og forholdene 
varierer for den enkelte. Hjemmesykepleien får det i alle fall travelt, også for 
de som jobber med psykisk helse. 
 
Renseanlegget. 
Det har vært kjent over ganske mange år at rensekapasiteten snart ville være 
sprengt og derfor stiller vi oss undrende til at dette ikke har blitt grepet fatt i 
tidligere. Så vidt vi kan se i arealplanen var det kun antydet at man skulle se på 
dette i løpet av 2022, men det var IKKE STERKT NOK PÅPEKT at man ville gå for 
en kapasitetsøkning i nevnte planperiode. Derfor bør det presiseres at en 
utredning vil finne sted i 2022, og at det alternativet man da går for skal det 
budsjetteres for i årene 2023 og 2024. 
Ved å tillate en større utbygging i Svinndal vil dette medføre at det lettere ville 
la seg gjøre å finansiere utbyggingen av renseanlegget, når det blir flere som 
betaler den årlige avgiften for vann og avløp. 
I tillegg når Kirkebygden kan vokse så mye som det nå er forespeilet så kan jo 
kloakkledningen fra Svinndal bare graves ned til Kirkebygden for derfra må jo 
ledningene være store nok. 



 
Vann og brannvann. 
Det er rart å tenke på at da vannverkets historie startet kom vannet fra 
Rusviktjernet og skulle være en vannkilde for Svinndal. Siden ble ledningene 
lagt videre og forsynte store deler av bosettingen i Våler med vann. 
Utbyggingen i nedre del av kommunen vokste mye og snart var kapasiteten på 
å levere vann til hele Våler sprengt og man måtte koble på vann fra Movar og 
Vansjø. Når man nå kan forsyne nedre del av kommunen med vann fra Vansjø 
er det et stort spørsmål vi stiller oss hvorfor det da ikke er nok vann til 
Svinndalsamfunnet. 
 
Ønsker man vann til brannslokking så er jo også dette langt på vei lagt til rette 
for Svinndalsamfunnet. Det ble i sin tid lagt ledning fra Ravnsjø og til Engsand, 
men prøver som senere ble tatt av vannet var ikke gode nok til drikkevann og 
derfor ble denne vannledning ikke tatt i bruk. Ved å grave 2 til 3 kilometer så 
vil man ha mer enn nok brannvann til å slokke en eller flere branner i Svinndal, 
enten det er på skolen, den nye gymsalen, kirken, Origo eller på byggefeltene i 
sentrum. 
 
Folkehelse, livskvalitet og klima     (FN’s bærekraftmål) 
En sentralisering av aktiviteter er ikke i samsvar med tanke på 
miljøforurensing. Mye av det som nå skal skje i kommunen ser ut til å legges til 
Folkestad, noe som vil medføre at mange må kjøre tur/retur 30 km med bil fra 
Svinndal. For de som ikke har bil samt at kollektivtrafikk til arrangementer ikke 
finnes, vil derfor mange føle seg satt utenfor. Dette kan jo gå ut over den 
enkeltes helsetilstand. Aktiviteter må derfor være til stede i alle de 3 
forskjellige nærområdene. 
 
Vi skjønner at kommunen ønsker å utvikle Kirkebygden som sentrum i 
kommunen, men dette kan ikke gå på bekostning av aktiviteter i 
nærområdene, noe som er med på å gjøre bygdesamfunnet levende. 
Vi tror vel heller ikke dugnadsånden vil være like stor når lokalsamfunnet blir 
nedprioritert. 
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