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Kommentarer til kommuneplanens arealdel 

Kommunestyret har vedtatt at Kirkebygden skal være kommunens sentrum både i 2016 og på nytt i 
2021.  
Dette vedtaket må vi jo respektere, men det er uklart hva som egentlig er målsetningen.  
Hvorfor er det viktig at kommunen har et sentrum? 
Hvilke fordeler vil kommunens øvrige tettsteder ha av dette vedtaket? Ikke mange så vidt jeg kan se.   
Kirkebygden kan stort sett bare nås ved å bruke bil og er i liten grad et stoppested på en 
gjennomfartsvei. Arealplanen legger ikke opp til at adkomsten til kommunens mulige sentrum fra 
Våk eller Svinndal skal bli verken enklere eller mer miljøvennlig enn i dag. 

 
Den 25.03.2021 vedtok kommunestyret at utbyggingsalternativ 2, «konsentrere veksten mot 
Kirkebygden», legges til grunn for kommuneplanens arealdel (KPA). 
I den foreslåtte sentrumsavgrensningen inngår Folkestad Næringsområde. Det skal inngås dialog med 
grunneiere om evt. flytting slik at arealene kan brukes til sentrumsutvikling og sentrumsnær 
boligbygging. Hvordan skal dette finansieres? Disponeres næringstomter andre steder i kommunen 
som kan brukes som alternativ? Er risiko for at arbeidsplasser flyttes ut av kommunen vurdert? Er 
sentrumsplanen overhodet realiserbar på kort eller mellomlang sikt dersom Folkestad 
Næringsområde blir der det er? 
Som medeier i et av tomteområdene under Rød 2 er jeg skuffet over at planen legger opp til at 
utbygging skal begrenses til 15-20 boliger pr. år. Rød-feltet har attraktive tomter med nærhet til 
Moss og Vansjø. 

Hvor lenge skal utbygging på Våk begrenses dersom det tar lang tid å realisere sentrumsplanen? 
Det hevdes på side 6 i samlet saksfremstilling at «Tydelige rekkefølgekrav gir forutsigbarhet for 
utbyggere og kontroll for kommunen». Er dette riktig dersom det ikke tas hensyn til tid? Om 
forhandlingene om flytting av næringsområdet tar flere år, er det da riktig at utbygging på Våk skal 
bremses av dette? 
Under Rekkefølgekrav kommer det frem at bygging av ny boligbebyggelse i Våk skolekrets ikke kan 
skje før det er tilstrekkelig barnehagekapasitet i området (i likhet med øvrige områder).  
Hva om utbygger sørger for at ny barnehage bygges? Kan rekkefølgekravet da fravikes? 
«Tilstrekkelig» bør også defineres. 

En annen kommentar til planen er at to av nåværende plans områder for båthavn er fjernet. 
Argumentet hvor omdisponering av dyrket mark bør unngås er godt, men hvorfor ikke foreslå andre 
steder for båthavn? Vansjø er viktig for rekreasjon og friluftsliv. Flere båthavner vil gjøre området 
lettere tilgjengelig for flere.  
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