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Høringsuttalelse områdeplan, Revetal sentrum syd
Vi viser til vårt brev datert 26. mars 2011(vedlagt) og vil med det som bakgrunn gi noen
innspill til varslet oppstart av områdeplan, Revetal sentrum syd.
Området sør for Revetal sentrum er matjord. Noe ligger allerede inne som byggeområder i
gjeldende kommuneplan, nye arealer ligger innenfor det som nå forslås som yttergrense for
områdeplan Revetal sentrum syd.
Vestfolds, Norges og verdens befolkning øker. Det betyr at vi i framtiden vil trenge mer areal
for å produsere nok mat til alle. Det å bygge ned mer av matjorda sør for Revetal blir da
veldig feil, både av hensyn til egen matvaresikkerhet og etisk. Og selv om dette arealet er lite,
er det summen av alle arealene over tid som vil påvirke vår matvaresikkerhet.
Bondelagene og Re bygdeungdomslag ønsker at Re kommune regulerer deler av Revetal syd
tilbake som LNF område. Vi kan stille oss positive til bygging av nytt omsorgsbygg på
landbruksareal, Men da bør altså deler av arealet syd for Monter bli regulert til LNF område.
Vi er også positive til en ytterligere fortetting i Revetal sentrum. Legg klare føringer og
bestemmelser for hvordan man kan benytte disse arealene best. Bygg gjerne i høyden og sett
krav om at parkeringsplassene skal over eller under bakken.
Vi er også kjent med at det jobbes med en Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i
Vestfold (RPBA) og at denne utarbeides i et 30 årsperspektiv. Jordvern, det å ta vare på
ressursgrunnlaget for å kunne produsere nok mat, er naturlig nok et overordnet og viktig
kriterium i en bærekraftig og langsiktig arealforvaltning. Vi er også gjort kjent med at det er
utarbeidet et jordklassifiseringskart i dette arbeidet, hvor alt jordbruksareal sør for Revetal er
klassifisert som A- høyproduktiv jordbruksareal, dvs at arealet er ”svært godt eller godt egnet
til minst en av produksjonene nedbørsbasert korn eller potet.”
Vi mener Re kommune bør legge mer vekt jordvern når man skal utvikle Revetal sentrum
videre.
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