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Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel i Våler kommune, Viken

1. Det må prioriteres fortsatt boligutbygging i Svinndal fremfor ny boligutbygging på Våk
for å opprettholde tilfredsstillende antall elever på Svinndal skole og barn i Svinndal
barnehage. Skolen er en svært viktig del av lokalsamfunnet i Svinndal, og det er viktig
at skolen har nok elevgrunnlag til å opprettholdes. En like viktig grunn for å sikre
tilstrekkelig antall barn på skolen, er at alle barna får mulighet til å trives i
skolemiljøet. Dersom elevtallet blir for lite, har man færre å spille på.

2. Bygging av ny barnehage/utvidelse av barnehagekapasitet skal skje i Svinndal før man
bygger ny barnehage/utvider kapasiteten på Våk.

3. Det bør undersøkes hvordan et minirenseanlegg kan hjelpe på rensekapasitet i
Svinndal i påvente av oppgradering av Svinndal renseanlegg eller bygging av
overføringsledning.

4. Utbyggingsavtaler for allerede regulerte områder til boligformål i Svinndal må også
sikre bygging av boliger godt egnet for eldre.

5. Det er viktig å opprettholde aktivitetstilbud i alle de tre nærområdene selv om
Kirkebygden utvikles som sentrum og skal inneholde vesentlige offentlige
tjenestetilbud. Dette bør også sees på i et miljøaspekt, da samling av aktiviteter og
arrangement kun på Kirkebygden vil føre til uttalt mer kjøring av bil ettersom
kollektivtilbudet ikke er i nærheten av å kunne dekke behovene. Det vil også være
problematisk for innbyggere som ikke har førerkort eller kan kjøre bil lenger grunnet
sykdom eller alder.

6. Det bør undersøkes hvordan vannledninger fra Sæbyvannet og Ravnsjø kan brukes til
slokkevann.

7. Man må sørge for at bedrifter/næring i tilknytning til Kirkebygdens sentrum tilbys et
annet tilbud om plassering av virksomheten innenfor Våler kommune FØR man
eventuelt omgjør næringsområdet til boligformål. Det er svært viktig å beholde de
arbeidsplassene vi har i kommunen.

Innsendt av:

Inger-Johanne Sælid Grimsrud
Elisabeth Sælid Kjærnsrød


