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Plan for kommunal infrastruktur 2017-27 
 
Viser til epost til Ronny Jenserud 10.08 og svar tilbake. 
 
Åsgårdstrand Velforening mener foreliggende utkast til plan  synliggjør et grundig arbeid 
for å få en samlet oversikt over framtidige behov for kommunal infrastruktur. Samtidig 
er det viktig for oss å påpeke at prosjekter/tiltak som pr i dag er vanskelig å konkretisere 
ift summer og som er gjenstand for debatt, men som kan være vel så viktige som allerede 
konkretiserte prosjekter, ikke må tape på mellomlang sikt. Og for Åsgårdstrand er dette 
svært viktig – siden det nå arbeides med rammer for utforming av den framtidige byen.  
 
Det er særlig to forhold vi vil trekke fram innledningsvis: 
 
For det første har det vært et sterkt uttrykt ønske  i befolkningen og i lag og foreninger at 
det må bygges et allaktivitetshus i tilknytning til idrettsanlegget. Ønsket er mange tiår 
gammelt og dokumentert flere ganger. Ifm arbeidet med ny kunstgressbane for en del år 
siden - veldig bra - ble det også gjort mye, i regi av ÅIF, med utformingen av et grunnlag 
for allaktivitetshus. Det var i og for seg positiv respons i kommunen, men det førte ikke 
til noe konkretisering i kommunale vedtak. Noen år etter - da barneskolen brant – kom 
ønsket igjen opp svært konkret ved et forslag om å bygge opp igjen skolen sammen med 
allaktivitetshuset, selge skolearealet og spare utgifter til en minihall på skolen. Denne 
muligheten ble det heller ikke gjort noen grundig analyse av. Nå har vi en plan fram til 
2027 og heller ikke her et det angitt forpliktende signaler om et allaktivitetshus. Dette er 
svært forbausende og skuffende.  
 
For det andre har vi trafikksituasjonen som kommunen er velkjent med. 
Gjennomgangstrafikken har økt med 25% i perioden mellom de to målingene som er 
gjort (noen får år). I planperioden står vi foran mye utbygging på Tønsbergsiden av byen, 
sannsynligvis en ganske stor økning i turisttilstrømming (som er bra) og ikke minst ny 
stasjon på Skoppum. Dette kan endre den allerede plagsomme trafikksituasjonen kraftig i 
negativ retning. Velforeningen foreslo kort tid tilbake at man kunne innføre 
"gjennomkjøring forbudt", et svært billig og sannsynligvis effektfullt tiltak. Vi skal ikke 
her fordype oss i hvilke andre tiltak som kunne vært satt inn på kortere og lengre sikt, 
men etterlyser absolutt en mye tydeligere synliggjøring av dette området i foreliggende 
plan.  
 
Åsgårdstrand Velforening har i tillegg følgende kommentarer og spørsmål til planen: 
 
1. Ny barnehage i Åsgårdstrand 
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I kapittel A under pkt 6.9 indikeres det at det skal anlegges en ny barnehage i 
Åsgårdstrand fra 1.8.2018. Imidlertid er det vel bestemt at i stedet for å bygge ny 
barnehage, skal de 2 eksisternde oppgraderes, og det er satt av 10 mill kr. til dette. Så 
hva er riktig? Forøvrig kunne det være en god ide å vurdere bygging av barnehage 
sammen med et allaktivitetshus i stedet for å bruke mange millioner for å pusse opp 
noe som man i utgangspuktet mente å kvitte seg med. 
 

2. Munchsenter i Åsgårdstrand 
Under pkt 6.14 er det et punkt vedr. nytt Munchsenter i Åsgårdstrand. Men planene 
om dette er vel skrinlagt, etter at Olav Thon trakk seg ut av prosjektet? Eller er det 
nye forhold omkring dette som ikke er kjent. 
 

3. Planer for nye boliger i Åsgårdstrand,  kapittel B pkt 2.3. 
Her er det angitt planlagt nybygging på 30 boenheter i løpet av 10årsperioden, og 
denne lave veksten er begrunnet med manglende tomtearealer. Men det er klart nå at 
Steinar Solum vil få overført et egnet område for boligbygging fra 2020 (tror dette er 
37 dekar), og dermed vil dette kunne gi kanskje plass for 60 boliger. Det burde derfor 
være mulig å planlegge for ca 100 nye boliger over de neste 10 årene, en vekst på ca 
1% pr år, omtrent som resten av kommunen. 
 

4. I kapittel B pkt 3.5.5 er idrettsanlegget i Åsgårdstrand omtalt. Det indikeres behov for 
ny flerbrukshall samt arealer til parkering. Så sies det at det må arbeides for å sikre 
slike arealer. Men det er vitterlig inngått avtale med Carl Henrik Aasen om kjøp av 
7,5 dekar ved idrettsanlegget, som vil være tilstrekkelig areal til parkering og 
flerbrukshall.  Så indikeres det et behov på 10 mill kr til arealkjøp for idrettsanlegget. 
Vi ville ønske en klargjøring av hva som er planene for idrettsanlegget. Under 
kapittel D er det listet opp arealer til offentlige bygninger, og her står de 7,5 dekarene 
nevnt ovenfor som tomt til ny barnehage, som da ikke skal bygges så vidt vi vet. En 
klargjøring trengs!  
 

5.  Noen saker vi savner: 
 

- Det foreligger et ønske fra Horten kommunale boligstiftelse om at kommunen kjøper 
tilbake kunstnerboligene i Rådstugata Åsgårdstrand. Dette henger sammen med 
revitalisering av kunstnerbyen Åsgårdstrand. Vi mener at kommunen bør kjøpe de 2 
aktuelle eiendommene og pusse dem opp, som en del av dette 
revitaliseringsprosjektet. 

- Det er noen eiendommer som nå ligger an til å forfalle: 
Dette er for det første «Vellet» i Åsgårdstrand, som ble solgt til private for riving og 
bygging av boliger. Men dette ser ikke ut til å skje, og bygningen står der og 
forfaller. Hvis kommunen kjøper den tilbake og renoverer den, kan dette bli en fin 
ressurs i revitalisering av kunstnerbyen Åsgårdstrand. 
Likeledes har jo Thongruppen nå gitt opp planene om et Munchsenter i 
Kiøsterudgården, så vi kan forvente at denne bygningsmassen ikke vil bli anvendt til 
noe fornuftig og vil forfalle. Dette kunne også bli en viktig komponent i 
revitaliseringen av kunstnerbyen Åsgårdstrand, dersom kommunen går inn og kjøper 
den tilbake. 

 
6.  Vi er fornøyd med: 



- At det settes av midler til oppussing av hele rådhuskvartalet. Men hva  med 
rommene innvendig i rådhuset? 

- At det settes av midler til oppussing av galleri Ask og kunstnerleiligheten der. 
- At Munchs hus holdes i orden. 
- At det kommer belysning på veien bort til idrettsanlegget. 

 
  

 
 For Åsgårdstrand Velforening, 15.08.17. 
 
Jon  Lea 

 


