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Kommuneplanen 2011-2013 består av en samfunnsdel (Hefte 1),
planbeskrivelse av arealdel (Hefte 2A), planbestemmelser med retningslinjer
til arealdel (Hefte 2B), konsekvensutredning av nye utbyggingsområder (Hefte
2C) og kommuneplankart. I tillegg er det utarbeidet et hefte med
statistikk/grunnlagsmateriale for kommuneplanen (Hefte 3).

INNHOLD HEFTE 2A
1
2
2.1
2.2

3
3.1

3.2

3.3
3.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Innledning .................................................................................................................................... 3
Planforutsetninger ..................................................................................................................... 3
Kommunens hovedutfordringer .................................................................................... 3
Føringer i overordnede planer og rikspolitiske retningslinjer ........................................ 4
2.2.1
Nasjonale mål for kommuneplanleggingen ......................................................4
2.2.2
Regionale interesser .........................................................................................4
2.2.3
Areal- og transport prosjektet i Kristiansandsregionen ....................................5
2.2.4
Vennesla kommunes utvikling ..........................................................................5
Arealbeskrivelse ......................................................................................................................... 6
Bebyggelse og anlegg .................................................................................................. 6
3.1.1
Boligbebyggelse ...............................................................................................6
3.1.2
Fritidsbebyggelse .............................................................................................9
3.1.3
Sentrums- og tettstedsutvikling ..................................................................... 10
3.1.4
Tjenesteyting ................................................................................................. 11
3.1.5
Fritids- og turistformål .................................................................................... 12
3.1.6
Råstoffutvinning ............................................................................................. 13
3.1.7
Massedeponi ................................................................................................. 13
3.1.8
Næring ........................................................................................................... 14
3.1.9
Idrettsanlegg .................................................................................................. 15
3.1.10
Grav- og urnelunder ...................................................................................... 15
Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur ................................................................. 16
3.2.1
Veier og bane ................................................................................................ 16
3.2.2
Gang- og sykkelveier ..................................................................................... 17
3.2.3
Teknisk infrastruktur ...................................................................................... 17
Grønnstruktur.............................................................................................................. 18
Landbruks-, natur- og friluftsområder ......................................................................... 18
3.4.1
Områder hvor spredt bolig- og fritidsbebyggelse er tillatt .............................. 19
3.4.2
Landbruk ........................................................................................................ 19
3.4.3
Naturområder................................................................................................. 20
3.4.4
Friluftsliv......................................................................................................... 21
3.4.5
Biologisk mangfold ........................................................................................ 21
Annet .......................................................................................................................................... 22
Fortidsminner .............................................................................................................. 22
Estetikk ....................................................................................................................... 22
Tilgjengelighet for alle ................................................................................................. 22
Samfunnssikkerhet ..................................................................................................... 23
Videre planer. ............................................................................................................. 23

Foto: Anders Martinsen (forside og side 14), Midt-Agder Friluftsråd (side 18),
Vennesla kommune.

Hefte 2A. Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt 16.06.2011

2

1

Innledning

En kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel. Hefte 2A gir en
planbeskrivelse av kommuneplanens arealdel. Samfunnsdelen er beskrevet i hefte
1.
Kommuneplanens arealdel er en arealplan for hele kommunen. Den viser
sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk for perioden
2011 - 2023. Kommuneplanens arealdel skal ifølge plan- og bygningsloven
omfatte planbeskrivelse, bestemmelser, retningslinjer og plankart. Den skal angi
hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak
og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må
ivaretas ved disponering av arealene.
Plankartet skal i vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av areal.
Hovedformålene i kommuneplanens arealdel er; bebyggelse og anlegg,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, forsvaret, landbruks-,
natur- og friluftsformål, bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende
strandsone.
Plankart og arealbestemmelser er juridisk bindende og gir rammer for
kommunedelplaner og reguleringsplaner og er bindende for alle nye tiltak nevnt i
plan og bygningslovens § 1-6, jfr, § 20-1 første ledd bokstav a til m. Gjeldene
reguleringsplaner gjelder foran kommuneplanens arealdel.
Kommunen kan, uavhengig av arealformål, vedta bestemmelser til
kommuneplanens arealdel. I forslag til kommuneplan 2011-2023 er det lagt vekt
på å tydeliggjøre bestemmelsene for å oppnå forutsigbare og forståelige rammer
for private og offentlige aktører, innbyggere og andre berørte parter.
Følgende kommunale vedtekter hjemlet i tidligere plan og bygningslov (1985) er
tatt inn i bestemmelsene:
• Vedtekter for parkering
•

Vedtekter for skilt og reklame.

I tillegg er retningslinjer fra 1993 for uteoppholdsareal og lekeplasser bearbeidet
og tatt inn i bestemmelsene.

2

Planforutsetninger

2.1

Kommunens hovedutfordringer

Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen. Regionen opplever en
sterk utvikling og vekst, både innenfor næringsliv og folketall. Det er viktig at
Vennesla har en aktiv og bevisst politikk i forhold til å ta del i og utnytte
utviklingen positivt.
Landsdelen som vi er en del av, har de siste årene kommet dårlig ut i flere
undersøkelser som tar for seg forhold knyttet til levekår. Statistikkene viser at
Vennesla kommune er blant de kommunene med størst utfordringer på disse
feltene. Kommunen ønsker derfor gjennom kommuneplanen å rette et særlig
fokus på noen områder som man ønsker å gjøre noe med.
Kommunens hovedutfordringer er:
o Levekår – likestilling/kompetanse/utdanning/oppvekstsvilkår
o Utvikling – befolknings-/næringsutvikling
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2.2

Føringer i overordnede planer og rikspolitiske retningslinjer

Ifølge ny plan- og bygningslov § 11-5 skal kommunen ha en arealplan for hele
kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og
arealbruk.
Kommuneplanens
arealdel
skal
angi
hovedtrekkene
i
arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke tiltak og ny arealbruk
som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved
disponeringen av arealene.
Gjennom plankartet, bestemmelser og planbeskrivelse skal det fremgå hvordan
nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruken er
ivaretatt.

2.2.1

Nasjonale mål for kommuneplanleggingen

Gjennom Regjeringens langtidsprogram, stortingsmeldinger fra de enkelte
departementene og oppfølgingen av regjeringens tiltredelseserklæring, legges en
rekke statlige føringer på regionalpolitikken. Disse statlige styringssignalene er
samlet i rundskriv T-2/98 B "Nasjonale mål og interesser i fylkes- og
kommuneplanleggingen" fra Miljøverndepartementet.
Følgende rikspolitiske retningslinjer er av betydning for planleggingen i Vennesla
kommune:
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
(Rundskriv T-5/93)
Målet med disse retningslinjene er at arealbruk og transportsystem skal utvikles
slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med
miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet
og effektiv trafikkavvikling. Det skal videre legges til grunn et langsiktig,
bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal også legges vekt på å oppnå
gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
(Rundskriv T-2/92)
Formålet med disse retningslinjene er å synliggjøre, styrke, integrere og ivareta
barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og
bygningsloven.

2.2.2

Regionale interesser

Regionale interesser er viktige:
o Fylkesdelplan for idrett og friluftsliv
o Nasjonale og regionale føringer knyttet til strandsonen langs vann- og
vassdrag
o Fylkesdelplan for lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder 2003
(Kjøpesenterplanen)
o Nasjonale og regionale føringer knyttet til jordvern
o Samordnet areal – transportplanlegging
o Regionale samferdselsinteresser
o Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
o Enkeltobjekter og kulturmiljøer av nasjonal og viktig regional verdi
I tillegg vises det til regionale føringer knyttet til Fylkesplan 2002.
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2.2.3

Areal- og transport prosjektet i Kristiansandsregionen

Vennesla kommune har vedtatt å delta i ATP prosjektet. Dette samarbeidet har til
hensikt å utvikle regionen på best mulig måte med tanke på arealutnyttelse og
miljøvennlig transport. Det er under utarbeidelse en overordnet arealplan for
regionen; ”Regionalplan for Kristiansandsregionen”. Arbeidet med denne planen
har til dels vært førende i arbeidet med kommuneplanen. Når ATP planen er
vedtatt vil den vise de overordnede føringene for transport og arealplanlegging i
regionen.

2.2.4

Vennesla kommunes utvikling

Vennesla kommune har hatt en positiv utvikling de seinere år med større økning i
innbyggertall enn forventet. Innbyggertallet per første halvdel av 2010 er 13000.
Videre er Vennesla sentrum rustet opp og dette har sannsynligvis medført at
handelslekkasjen er redusert. Videre er planene for nytt bibliotek/regionalt
kulturhus i gang.
Det pågående planarbeidet knyttet til Knutepunkt Sørlandet har og vil ha stor
betydning for kommuneplanarbeidet i Vennesla. Det er lagt opp til at dette
planarbeidet skal vedtas i løpet av 2010. Kommunen har lagt opp til en parallell
prosess, noe som er fordelaktig.
Den nye plan- og bygningsloven stiller krav om å utarbeide planstrategi i løpet av
det første året etter kommunestyrets konstituering i 2011. Planstrategien skal gi
grunnlag for videre arbeid med kommuneplan.
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3

Arealbeskrivelse

3.1

Bebyggelse og anlegg

Bebyggelse og anlegg omfatter nåværende og nye utbyggingsområder, og skal
brukes for å fastlegge arealene hvor bebyggelse eller anlegg tillates.
Arealene inkluderer tilhørende infrastruktur som friområder, fellesarealer,
offentlig og privat tjenesteyting, veier og tekniske anlegg. Det er laget
bestemmelser som styrer hvilke utbyggingsformål som tillates, og enkelte av dem
er skilt ut og vist med detaljert formål.

3.1.1

Boligbebyggelse

Heptekjerr
under
utbygging

Vennesla kommune har hatt en positiv utvikling de seinere år med større økning i
innbyggertall enn forventet. Innbyggertallet per første halvdel av 2010 var
13000.
Det pågående planarbeidet knyttet til Knutepunkt Sørlandet har og vil ha stor
betydning for kommuneplanarbeidet i Vennesla. Det er lagt opp til at dette
planarbeidet skal vedtas i løpet av vinteren 2010/11. Kommunen har lagt opp til
en parallell prosess, noe som er fordelaktig.
I regionalplan for Kristiansandsregionen er det foreslått at Vennesla kommune
skal kunne øke sitt innbyggertall med ca. 6200 personer innen 2050. I dagens
kommuneplan har en med maksimal utnyttelse ledig byggeareal til å dekke ca.
3500. Det skulle tilsi at det er tilstrekkelig med byggeområder innen planperioden
fram til 2023. Kommunen velger likevel å ta inn en del nye områder, som dels er
i tråd med planarbeidet knyttet til Knutepunkt Sørlandet, for å utvikle Vennesla til
en attraktiv og variert kommune for bolig og næring.
Den største befolkningsveksten er i nedre Vennesla. Det er viktig å ha god
kapasitet og hele tiden tilstrekkelige boligreserver, slik at en raskt kan få
attraktive boligområder klare for utbygging. Venneslaheia, Smååsane, Hunsøya
og Vennesla sentrum er aktuelle utbyggingsområder som til sammen vil kunne gi
et variert boligtilbud, fra mindre leiligheter til større eneboliger.
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Smååsane er under utbygging. Totalt omfatter det regulerte området ca 500
boenheter.
På Venneslaheia er kommunen godt i gang med planlegging av området gjennom
en kommunedelplan. Dette området blir stort, med et variert tilbud fra eneboliger
til leiligheter. Området ligger nær populære friluftsområder.
For deler av Hunsøya pågår det et planarbeid der det blant annet skal legges til
rette for blokkbebyggelse. Lokaliseringen vurderes som svært attraktiv og
leilighetene her vil sannsynligvis bli ettertraktet. Vi ser det som viktig at
bebyggelsen holder høy kvalitet både med hensyn til utforming og materialbruk.
Når det gjelder kvalitet på ny bebyggelse ønsker kommunen også å satse på
bærekraftig utvikling. I første rekke dreier det seg om å føre opp hus med lavt
energibehov og med miljøvennlige materialer.
Kommunen ønsker å prioritere utbygging av sentrumsnære områder for å styrke
Vennesla sentrum og andre større tettsteder. En ønsker også å legge til rette for
utbygging nær eller i tilknytning til de andre bomiljøene som er spredt rundt i
kommunen. Kommunen ønsker å utvikle områder som kan betjenes med
kollektivtrafikk.
Den store befolkningsveksten er i nedre Vennesla. Det er fra kommunens side
stor interesse for å ha god kapasitet og hele tiden tilstrekkelige boligreserver, slik
at en raskt kan få attraktive boligområder klare for utbygging.
Det vil være naturlig å bygge nær kommunens bygdesentere og i andre områder
der bebyggelsen er konsentrert. I slike områder legger kommuneplanen opp til at
det avsettes byggeområder med krav om reguleringsplan.
Det er viktig at utbygging i nærhet av vann og vassdrag skjer på en slik måte at
retten til fri ferdsel opprettholdes. Det tillates ikke bygg- eller anlegg i
strandsonen uten at det på forhånd er godkjent i reguleringsplan. Det legges til
grunn en byggefri sone på 60 meter til vann og vassdrag i hele kommunen.
Gjeldende kommuneplan viser områder for framtidig boligbygging i hele
kommunen. Nedenfor vises en oversikt over boligreserver i gjeldende plan og for
kommende kommuneplan. Selv om områdene ikke er ferdig utbygd eller regulert,
vil de i ny plan bli vist som nåværende områder for bebyggelse og anlegg.
Følgende ikke ferdige utbygde områder for boliger videreføres fra kommuneplanens arealdel vedtatt i 2006:
Område

Status gammel plan

Plankrav ny plan

Smiheia
Smiheia
Eikeland i Hægeland
Spredt boligbebyggelse
Hægeland
Sangesland
Skarpengland
Vaåsen *)
Solknipen
Brendehei/Tjønnehei
Loland nord *)
Slettebråtan
Spredt boligbebyggelse
Øvrebø
Samkom i Vennesla
Kvernhusdalen

Reguleringsplan godkjent
Boligformål
Reguleringsplan godkjent

Videreføres
Reguleringsplan
Videreføres

Ca. antall
boenheter
5
15
5

Boligfomål i LNF

Reguleringsplan

15

Boligformål
Reguleringsplan godkjent
Reguleringsplan godkjent
Boligformål
Boligformål
Boligformål
Reguleringsplan godkjent

Reguleringsplan
Videreføres
Videreføres
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Videreføres

5
10
10
20
50
10
20

Boligfomål i LNF

Reguleringsplan

15

Boligformål
Boligformål
Reguleringsplan godkjent
1. del
Reguleringsplan godkjent
Boligformål

Reguleringsplan
Reguleringsplan

15
15

Hommefjellet *)
Heptekjerr
Smååsane nord

Videreføres

150

Videreføres
Reguleringsplan

30
150
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Smååsane

Reguleringsplan godkjent
1. del

Sentrum

Regulert

Fortetting
Lomtjønn vest
Lomtjønn
Lindekleiv
Heisel
Liane

Regulert
Reguleringsplan godkjent
Boligformål
Boligformål
Boligformål
Boligformål

Videreføres
Sentrumsformål,
regulert
Videreføres
Videreføres
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Sum boenheter

350
100
10
70
200
8
80
50
Ca. 1500

*) Det forutsettes opparbeidelse av gang- og sykkelvei
I ny plan blir områdene vist som eksisterende byggeområder for boligbebyggelse
Det framkommer på kartet der det foreligger reguleringsplan og eventuelt
bebyggelse.

Nye byggeområder for bolig
Følgende områder for boligbebyggelse er foreslått tatt med i ny kommuneplan.
De blir lagt inn i revidert kommuneplan som fremtidig område for bebyggelse og
anlegg:
Område

Plankrav i ny kommuneplan

Kiledalen ***)
Kile sentrum
Kile sentrum sør
2 felt i Hægeland sentrum
**)
Røyknes ***)
Skarpengland
Skuland
Homme nord
Homme øst
Slettebråtan syd
Jeppestøl
Samkom nord
Kvernhusdalen øst
Venneslaheia
Bjørnåsen
Hunsøya (Otraparken*)
Moseidjord

Reguleringsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Områdereguleringsplan
Reguleringsplan
Områdereguleringsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan påbegynt
Reguleringsplan
Reguleringsplan godkjent
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan (kom.delplan påbegynt)
Reguleringsplan
Reguleringsplan påbegynt
Reguleringsplan
Sum boenheter

Ca. antall
boenheter
(3?)
6
3
235
(15?)
40
6
40
50
6
10
20
4
1250
50
700
30
Ca. 2500

*) Hunsøya (Otraparken) blir en del av Vennesla sentrum med betegnelsen
sentrumsformål med bolig og forretning. Det tas forbehold om fordeling mellom
bolig, handel og annen næring ved fremtidig regulering.
**) I disse områdene vil det i reguleringsplanarbeidet kunne bli påkrevd at det
skal gjøres kartlegging av radon, og eventuelle forebyggende tiltak i forhold til
radon. Radontiltak utføres etter anbefalinger fra kommuneoverlegen (viser til
notat av 12.4.2011, vedlegg til Hefte 2C)
***)Området er ikke vedtatt 16.06.2011, men er gjenstand for mekling pga
innsigelse.
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3.1.2

Fritidsbebyggelse

Gårdsbruk
på Lauvås
Oppføring av fritidsbolig skal i hovedsak skje innenfor slike områder eller innenfor
områder hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt (jfr. pkt. 1.4). Fritidsbebyggelse
kan bare godkjennes med bakgrunn i godkjent bebyggelsesplan.
Følgende ikke ferdige utbygde områder
kommuneplanens arealdel vedtatt i 2006:

for

fritidsboliger

Område

Status gammel plan

Plankrav ny plan

Kilefjorden nord
Lauvås
Båseland
Høverslandsvannet
Høversland
Sandlandsvannet
Kvellandsvannet
Åmdal
Langevatn
Spredt fritidsbebyggelse

Reguleringsplan godkjent
Reguleringsplan godkjent
Reguleringsplan godkjent
Reguleringsplan godkjent
Reguleringsplan godkjent
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsfomål i LNF

Videreføres
Videreføres
Videreføres
Videreføres
Videreføres
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan

videreføres

fra

Ca. antall
enheter
60
10
100
4
10
?60
?10
?20
?10
70

I ny plan blir områdene vist som eksisterende byggeområder for fritidsbebyggelse
Det framkommer på kartet der det foreligger reguleringsplan og eventuelt
bebyggelse.
Nye områder for fritidsbebyggelse
Følgende områder for fritidsbebyggelse er foreslått tatt med i ny kommuneplan.
De blir lagt inn i revidert kommuneplan som fremtidig område for bebyggelse og
anlegg:
Område

Plankrav i ny kommuneplan

Lauvås

Reguleringsplan

Ca. antall
enheter
40

For nye områder er det en forutsetning at det utarbeides en felles vann- og
avløpsplan.
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3.1.3

Sentrums- og tettstedsutvikling

Gågata i
Vennesla
sentrum
I Vennesla kommune er Vennesla sentrum kommunesenter, Vigeland er
lokalsenter og Skarpengland og Hægeland er bygdesentre. Det må legges til rette
for at alle disse sentrene kan fungere og utvikle seg med handel, tjenesteyting og
tilgjengelighet slik at det samlet sett blir en god utvikling.
Vennesla sentrum har gjennomgått en stor oppgradering de siste årene. Dette
blir ytterligere forsterket gjennom åpningen av kommunens nye kulturhus høsten
2011. Likeledes planlegges det å fullføre arbeidet med gågata helt ned foran
herredshuset i løpet av økonomiplanperioden 2011-2014.
Det er startet et reguleringsplanarbeid for Skarpengland sentrum med formål å få
en langsiktighet i planer for veier og utbygging. Dette vil gjøre det enklere å
utvikle sentrumet videre. Gjennom EU prosjektet LISA pågår det arbeid for
fremtidig utvikling av Hægeland sentrum.
I forbindelse med arealplanen for Kristiansandsregionen inkluderes Hunsøya som
en del av Vennesla sentrum. En utvikling av Hunsøya, både med hensyn til
boligbebyggelse og handelsvirksomhet, vil være positivt for Vennesla kommune.
Det må gjennom reguleringsplan gis mulighet for å utvikle Hunsøya og samtidig
sikre Vennesla sentrum som et attraktivt handelssted.
Følgende område for sentrumsformål er foreslått tatt med i ny kommuneplan.
Området blir lagt inn i revidert kommuneplan som fremtidig område for
sentrumsformål:
Område

Plankrav i ny kommuneplan

Otrapark/Hunsøya

Reguleringsplan

Ca. antall
boenheter
700

I forslag til reguleringsplan for Otraparken er det anslått ca. 700 boenheter
fordelt på boligblokker og boenheter over forretningsbygg. I tillegg det anslått en
utbygging av næring på til sammen 33.000 m2 fordelt på forretning (detaljhandel
og lager), kontor og småindustri/håndverk.
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3.1.4

Tjenesteyting

Eikeland
skole
Arealformålet tjenesteyting omfatter offentlige og private arealer til barnehager,
undervisning og institusjoner, herunder sykehjem, betjente omsorgsboliger og
kulturinstitusjoner, kirker og bygg for annen religiøs utøvelse, forsamlingslokaler
og administrasjon. Annen offentlig og privat tjenesteyting, som for eksempel
legesentre og treningssentre, kan tillates gjennom reguleringsbestemmelser.
Arealer for tjenesteyting inngår også i senterområdene og i bebyggelse og
anlegg.
Erfaring viser at det er vanskelig å finne egnede tomter til offentlig og privat
tjenesteyting i etablerte områder.
Barnehager
Det er behov for nye barnehageplasser. Antall barn i barnehagealder øker, og det
er flere som ønsker heltidsplasser. Samtidig skjer det en utfasing av små
barnehager og erstatting av midlertidige tilbud.
Følgende områder er i ny plan avsatt til barnehage:
o Hægeland sentrum øst (må sees i sammenheng med boligutbygging i
dette område).
o Bjønnåsen og Venneslaheia (begge områdene vurderes gjennom
kommunedelplan for Venneslaheia).
Skole
Det er pr. 2010 ikke kapasitetsproblemer ved skolene i Vennesla. Avhengig av
utbyggingstakt og –volum kan det bli behov for ny skole på Venneslaheia.
Omsorgsboliger og sykehjem
Behovet for omsorgsboliger og boliger for andre med spesielle behov er i dag ikke
dekket. Disse kan bygges i tilknytning til sykehjem, i områder som i dagens plan
er avsatt til offentlig område eller legges i tilknytning til boligområder.
Kommunen må allerede på planstadiet sikre at det blir tomter i nye byggefelt for
personer som trenger tilrettelagt bolig. Kommunen må styre denne utviklingen.
Det bør være tomter som kan benyttes av private, kommune eller boligstiftelse,
og det må være store tomter som det for eksempel kan bygges bokollektiv på.
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Kirker og menighetshus
Vennesla har mange menigheter og et høyt antall kirker og andre bygg for
religiøs virksomhet. Selv om det kan være behov for nytt kirkebygg i nedre
Vennesla, er det i denne planperioden ikke avsatt nye områder for kirke eller
menighetshus.
Kultur- og forsamlingsbygg
I Vennesla sentrum er nytt kulturhus under oppføring.

3.1.5

Fritids- og turistformål

Vigeland
hovedgård
Fritids- og turistformål omfatter blant annet utleiehytter, aktivitetspark,
campingplass, leirplass m.m.
Følgende område er i ny plan avsatt til fritids- og turistformål:
o Lauvås. Her legges det til rette for utvikling av et begrenset område for
overnatting, bespisning og aktiviteter (blant annet ATV-bane). Bruken av
området må avklares gjennom utarbeidelse av reguleringsplan.
Følgende områder ble i eksisterende plan avsatt til fritids- og
turistformål:
o Borneset Camping på Kile.
o Homme, nordvest for Hommesletta. Framtidig område for utleiehytter.
o Bjørndalen bobilcamping ved Løyningsvannet.
o Grovaneneset.
o Høgevollan
Annet:
o Setesdalsbanen:
- Det er ønskelig at Setesdalsbanen forlenges fram til Nomeland
kraftstasjon. Det er også behov for en utvikling av stasjonsområdet på
Røyknes. Det vil være behov for servicebygg og andre tiltak i forbindelse
med Setesdalsbanen.
o Høgevollan:
- Høgevollan må sees i sammenheng med Vigeland hovedgård. Området
skal benyttes til samfunnsinteressante tiltak som bidrar til utvikling av
overnatting/turisme/fiske. Bruken av området må avklares gjennom
utarbeidelse av reguleringsplan.

Hefte 2A. Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt 16.06.2011

12

o

3.1.6

Otra:
- I forbindelse med fiske kan det være behov for servicebygg ved Otra.
Kommunen vil være positive dersom det foreligger plan, samt at det må
være en samordning med laksefiskelaget, grunneierlag og
vassdragsstyret.

Råstoffutvinning

Nytt
næringsområde på
Kvivollen

I forbindelse med utvidelse og klargjøring av næringsområdet på Støleheia, vil
det kunne åpnes for råstoffutvinning i dette området.
I eksisterende plan er et område i Driveneskleiva utlagt for uttak av stein
(pukkverk). Eksisterende lokaliteter vises som bebyggelse og anlegg med
underformål råstoffutvinning. Uttaksnivå fastsettes i reguleringsplan.

3.1.7

Massedeponi

Det er en utfordring å finne egnede arealer for lagring av overskudd av masser
fra utbyggingsfelt. Bortkjøring av overskuddsmasser fører til økt utslipp av
klimagasser.
Utbyggingsområdene planlegges og utvikles slik at behovet for å transportere
bort masser reduseres. Areal for lagring av overskuddsmasse innarbeides i
områdeplan/detaljplan og deponeres på stedet, for eksempel ved bearbeiding av
terrenget.
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3.1.8

Næring

Vennesla
sentrum
For å være en attraktiv region for næringslivet, må det sikres nok næringsarealer
på rett plass. Det er særlig viktig at eksisterende virksomheter med stor regional
betydning sikres utvidelsesmuligheter og gode rammevilkår. Nye næringsarealer
bør i hovedsak lokaliseres langs overordnet veinett og i størst mulig grad være
tilgjengelige med kollektivtransport.
I Vennesla sentrum skal det tilrettelegges for funksjoner innen kultur,
kontorvirksomheter, service og tjenester.
Plasskrevende og transportrelatert næring lokaliseres i tilknytning til stam- og
riksvei.
Støleheia videreutvikles som et regionalt næringsområde for virksomheter som
miljømessig ikke passer inn nær boligområder.
I eksisterende plan er følgende områder utlagt som framtidige
næringsområder:
Område
Areal Eier
Status i eksisterende
i daa
kommuneplan
Steinsfossen

41

Uregulert

68

Agder Energi/Birthe
Eieland
Odd Egelandsaa

Eikelandsdalen
– opp fra Storevold
Eikelandsbekken utløp i
Venneslafjorden
Lomtjønn

14

Odd Egelandsaa

Uregulert

25

Døvik Maskin AS

Regulert, ca. 14 daa ledig

Hunsøya

73

Tore Gustav Drivenes

Uregulert

Tjønnvoll Næringspark

3-4

G. Treldal AS

Regulert

Vikeland (Kvivollen)

24

Vigeland Brug AS

Regulert

Ved Norcon på Kvarstein

Regulert

Uregulert

Støleheia

120

RKR

Regulert

Sentrum av Skarpengland
Vest (Bak Ø. Karosseri)
Hægeland sentrum øst

41

Ole Per Strædet

Regulert
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Med unntak av en stor utvidelse av Støleheia, samt 4 dekar på Kvivollen*), er det
ikke foreslått nye større næringsområder i planforslaget. Utfordringen ligger i å
opparbeide framtidige nærings-/industritomter i eksisterende plan.
*)Området er ikke vedtatt 16.08.2011, men er gjenstand for mekling pga
innsigelse.

3.1.9

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg på
Moseidmoen
Friområder, lekearealer og parker er en del av den lokale grønnstrukturen. I
utbyggingsområder bør anlegg for rekreasjon og lek få en god plassering og sees
i sammenheng med overordnet grønnstruktur eller friluftsområder. Det er
utarbeidet bestemmelser om lokalisering og krav til uteareal for opphold, lek,
rekreasjon og idrett.
Eksisterende idrettsanlegg; idrettshaller, fotballbaner, klubbhus, hoppanlegg,
motorsportanlegg med mer, samt ikke spesifiserte anleggstyper, er vist med
arealformål idrett i plankartet.
Nærmiljøanleggene er små og vises ikke som eget formål, men inngår i
arealformål bebyggelse og anlegg generelt, tjenesteyting og grønnstruktur.
Turløyper og lysløypene inngår i arealer avsatt som LNF-områder og
grønnstruktur og vises ikke særskilt. Unntaket er hovedturløypene, som vises
som turvei.

3.1.10 Grav- og urnelunder
Det er ikke behov for nye kirkegårdsarealer i planperioden. Eksisterende
kirkegårder vises på plankartet med formål grav- og urnelund.
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3.2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3.2.1

Veier og bane

Vigeland
stasjon

Generell velstandsvekst og endret arealbruk i kommunen har ført til flere og
lengre bilreiser. Dette gjelder både arbeidsreiser, handlereiser og fritidsreiser.
Trafikkveksten på riksvei 405 fra Kvarstein til Vennesla sentrum har vært svært
stor de siste årene. Skal kommunen møte utfordringen og oppfylle
klimamålsettingen om 20 prosent reduksjon av utslippene innen 2020, må
arealbruken styres, restriktive tiltak brukes målrettet og miljøvennlig transport
oppmuntres. Det er en utfordring å legge opp til en arealpolitikk som ikke øker
transportbehovet ytterligere. Boligbygging skjer ved fortetting og transformasjon
i eksisterende utbyggingsområder, og ved konsentrert utbygging, fortrinnsvis i
tilknytning til eksisterende sentra og knutepunkter.
Hver uke går det ca. 52 godstog på Sørlandsbanen. Infrastrukturen legger
begrensinger på både antall tog og lengden på dem. I 2008 fraktet
Sørlandsbanen 483.000 reisende mellom Oslo og Kristiansand, en økning på 5
prosent fra året før. Jernbaneforbindelsene til Oslo og Stavanger har hatt en
samlet vekst på vel 25 prosent de siste fem årene.
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3.2.2

Gang- og sykkelveier

Ny gangog
sykkelvei
til Skarpengland

Kommunen ønsker å etablere et sammenhengende sykkelveinett av god kvalitet.
Det skal legges til rette for sykkel som transportmiddel generelt og som
transportmiddel for arbeidsreiser (viser til Sykkelstrategi for
Kristiansandsregionen 2010-2020).
Ved utbygging av nye boligområder er det i bestemmelsene knyttet
rekkefølgekrav til gang- og sykkelveg.
Det er mål å opparbeide gang- og sykkelvei slik at alle barn får sikker skolevei.
Med hensyn til samferdsel er arealavklaring for følgende viktig:
o
o
o
o
o
o

3.2.3

Sammenhengende gang – og sykkelvei fra Samkom til Kristiansand grense
Et godt og sammenhengende sykkelveinett inn til sentrum
Innfartsparkering i tilknytning til busstraséene for å stimulere til økt bruk
av kollektive transportmidler.
Legge til rette for nye gangbroer over Otra.
Opparbeide sammenhengende nett av turstier langs Otra og
Venneslafjorden
Legge til rette for gang- og sykkelvei mellom Kile og Hægeland.

Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur omfatter anlegg og fremføringstraseer for elektrisk kraft,
fjernvarme, vann og avløpsanlegg og telenett. Teknisk infrastruktur vises ikke
med arealformål på plankartet. Luftstrekk tillates ikke i nye utbyggingsområder
eller i bebygde områder der kabler og ledninger ligger i bakken.
Eksisterende kraftledninger vises med hensynssone, fareområde og
bestemmelser som hindrer bygging inn til disse.
Ved konsesjonsbehandling av nye søknader om utvidelse av kabeltraseer i
kommunen ønsker Vennesla kommune at båndleggingsbredden på kabeltraseene
i LNF-område og nær bolig ikke utvides. Ved økt effekt på nåværende
kabeltraseer bør det foretas konsekvensutredning. Nye linjer bør legges i bakken.
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3.3

Grønnstruktur

Skiløyper i
Vennesla
Vennesla byr på mange muligheter for å utøve friluftsliv og har i regional
sammenheng de viktigste utfartsområdene vinterstid. Kommunen vil i sterkere
grad profilere seg som en friluftslivkommune og satse på å legge til rette for ulike
former for aktiviteter knyttet til friluftsliv som kan utøves hele året.
Det er tidligere utarbeidet en mulighetsstudie ”Elva og Fjorden” som viser
hvordan man kan legge til rette en turvei langs vassdraget. Mulighetsstudien er
ikke på detaljnivå, og det bør være et mål at man utarbeider en detaljplan.
Vennesla kommune har i dag viktige friluftsområder, eksempelvis turstier fra
Vennesla, gjennom Skråstadheia til Kristiansand, Fjellmannsveien fra Evje til
Kristiansand, skiutfartsområder for hele regionen (Lauvås, Naspe, Moseid,
Sandrip), sykkelrute nr. 3, samt padlearealer i tilknytning til Gåseflå.
For å få til en forutsigbar og fremtidsrettet arealforvaltning knyttet til friluftsliv
ønsker kommunen å sikre disse friluftsområdene for nedbygging til andre formål.
Når det gjelder skiutfartsområdene vil det være aktuelt å utrede en utvidelse av
løypenettet, samt en sammenbinding av disse.
I Vennesla er det gode muligheter for bading, fiske og rekreasjon knyttet til
ferskvann. Det er derfor avgjørende å opprettholde 60-meters byggeforbudssone
langs vann – og vassdrag.
Viktige grøntområder (turdrag, parker, friområder, korridorer, vassdragsmiljøer,
naturområder) i byggesonen er avsatt med arealformål grønnstruktur.
Lekeplasser og mindre friområder er ikke skilt ut som grønnstruktur, men inngår i
arealer, bebyggelse og anlegg. I nye utbyggingsområder innlemmes naturlig
tilhørende grønnstruktur som sikres til bruk for allmennheten gjennom
rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Grøntområdene utenfor byggesonen inngår
i LNF-områder med hensynssone friluftsliv.

3.4

Landbruks-, natur- og friluftsområder

Det meste av kommunen har kategorien landbruk- natur- og friluftsområder
(LNF-områder). Formålet omfatter områder som skal brukes eller sikres til
landbruksproduksjon og/eller som skal bli liggende som naturområder eller
friluftsområder. Landbruks-, natur- og friluftsområdene skal i det vesentligste
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være ubebygde eller bare bebygges i tilknytning til landbruksvirksomhet,
stedbunden næring eller tilrettelegging for bruk av områdene til friluftsliv.
3.4.1

Områder hvor spredt bolig- og fritidsbebyggelse er tillatt

Fritidsbolig på
Lauvås
Kommunen har, gjennom konkret avgrensing av arealer med bestemmelser,
åpnet for å opprettholde og tillate spredt bolig- og fritidsbebyggelse i LNFområdene.
Spredt boligbygging:
Områder hvor spredt boligbebyggelse er tillatt i eksisterende plan er i hovedsak
overført til ny plan. I tillegg er det lagt til et nytt område for spredt
boligbebyggelse i området Verås-Eikeland i Vennesla. Områdene og antall
bebyggelse med retningslinjer er vist i bestemmelsene til kommuneplanen.
Spredt fritidsbebyggelse:
Områder som er i eksisterende plan beholdes. Områdene og antall bebyggelse
med retningslinjer er vist i bestemmelsene til kommuneplanen.
3.4.2

Landbruk

Sauefjøs
på
Tjomsås
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Det meste av jordbruksaktiviteten i kommunen ligger i Øvrebø og Hægeland. I
noen av disse områdene er faren for gjengroing stor. Jordloven har innført varig
driveplikt på jordbruksarealene fra 2009.
I nedre Vennesla er det noen enkeltområder med spesielt verdifull landbruksjord.
Landbruksjorden kommer imidlertid ofte i konflikt med andre interesser, blant
annet som følge av befolknings- og næringsutvikling. Vennesla kommune ønsker
å ta vare på jordbruksverdiene i kommunen, men det må gjøres avveininger i
forholdet mellom jordbruksinteresser og andre arealformål i sentrumsnære
områder og langs kollektivaksen.
Noen av LNF-områdene er markert med hensynssonen landbruk. I disse
områdene tillates ikke tiltak som kan forringe eller føre til driftsulemper for
jordbruksområdene. Hensynssonen omfatter store, sammenhengende
jordbruksarealer av høy kvalitet. Følgende områder omfattes av sonen: Ravnås,
Kvarstein, Støa, Drivenes, Øvrebø, Hægeland, Stallemo, Homme og Kile.
Vennesla kommune oppretter et jordfond for å motvirke nedbygging av dyrka
jord. Jordfondet har som intensjon at det innbetales tilsvarende
dyrkingskostnader for nydyrking i ett fond som kan gis som tilskudd til annen
nydyrking og/eller oppgradering av eksisterende jord. Administrasjonen bes
utarbeide retningslinjer for når ordningen trer i funksjon, samt av hvem og til hva
fondets midler kan brukes.
3.4.3

Naturområder

Nedlagt
bruk på
Storhei i
Hægeland
Vennesla kommune har mange flotte naturområder/høydedrag egnet for både
sommer- og vinteraktiviteter. I disse områdene er det også muligheter for et rikt
fritidsfiske. Dette er også områder med stor betydning for friluftsliv, men man
forventer ikke behov for særlig tilrettelegging i disse områdene. Dette er områder
som vil bli benyttet til tradisjonelt naturvennlig og enkelt friluftsliv gitt i medhold
av friluftsloven/allemannsretten.
Områder vernet etter naturvernloven
Innenfor kommunens grenser er det flere områder som er vernet etter
naturvernloven. Dette gjelder Sognevannet naturreservat, Paulen naturreservat
og Skråstadheia naturreservat. For disse områdene gjelder egne forskrifter.
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3.4.4

Friluftsliv

Gammel
vei ved
Lomtjønn
LNF-områdene er store arealer som er viktige for kommunens befolkning som
rekreasjonsområder og gir mulighet for friluftsliv, jakt og fiske, samtidig som
naturmangfoldet sikres for fremtidige generasjoner.
De offentlige sikrede friluftsområdene er vist med hensynssone friluftsliv. I tillegg
til de offentlige friluftsområdene, hjemler friluftsloven allmenn ferdsel også i
utmark. Store utmarksområder er tilgjengelig i hele kommunen.

3.4.5

Biologisk mangfold

Miljøverndepartementet har gitt hver kommune en særegen, truet art de blir bedt
om å ta ekstra godt vare på. Vennesla kommune vil være spesielt
oppmerksomme på Hønsehauken
Med biologisk mangfold menes artsrikdommen og alle variasjoner av planter, dyr
og mikroorganismer i det miljøet de lever i. I Vennesla er det over flere år
systematisk registrert og samlet inn slike opplysninger i en såkalt naturbase som
består av en kartdel og en database. Registreringene består av naturtyper,
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viltområder og ”Rødlistearter”. Områdene som er registrert er verdivurdert til
nasjonalt, regionalt eller lokalt viktige områder. Biologisk mangfold-basen viser
viktige områder både innenfor LNF-områder og i områder avsatt til utbygging.
”Rødlistearter” er truede og sårbare arter som må vises spesiell oppmerksomhet.
Kartet gir en oversikt over biologisk mangfold i kommunen. Nasjonalt, regionalt
og lokalt viktige områder er markert med henholdsvis rødt, gult og grønt,
Naturmangfoldet skal sikres for fremtidige generasjoner. Når det lages
reguleringsplaner eller planlegges utbygging skal man søke å sikre områder med
rikt biologisk mangfold. Rødlistearter skal gis særlig beskyttelse.

4

Annet

4.1

Kulturminner

Kommunens 399 automatisk fredete kulturminner, fordelt på 225 lokaliteter
legges inn og vises med tegn i kommuneplankartet (jf. Askeladden).
Det avsettes hensynssoner for følgende bygnings- og kulturmiljø, samt
industrihistoriske anlegg: Kile, Øvrebø kirke med prestegård, Røyknes, Tjomsås,
Vigeland Hovedgård, Hægeland kirke, Grovane/Setesdalsbanen, Tømmerrenna,
Stallemo og Fjellmannsveien.

4.2

Estetikk

Når det gjelder estetikk i forhold til landskap må silhuettvirkning og større
inngrep i landskap i størst mulig grad unngås. Det vises i denne sammenheng til
Snøhetta sin rapport ”Elva og fjorden”.
Estetiske retningslinjer for eksisterende boligområder er relevant ved fortetting.
Slike retningslinjer kan bidra til å ivareta et boligområdes kvaliteter ved planer
om ny bebyggelse. Det tilrås at estetiske retningslinjer knyttes spesifikt til et
bolig- eller sentrumsområde. De viktigste kriterier for å opprettholde kvaliteten til
et boligområde ved fortetting er:
o
o
o
o

4.3

Bebyggelsesstruktur og - mønster
Krav til maks.høyde og volum
Bevaring av grønnstruktur
Trafikksikkerhet

Tilgjengelighet for alle

Konkret planlegging med tanke på tilrettelegging for bevegelseshemmede vil i
hovedsak skje i forbindelse med områderegulering eller detaljregulering.
Prinsippet om tilgjengelighet for alle vil likevel tas inn som et overordnet
kriterium i planlegging på kommuneplannivå slik at etterfølgende planer i størst
mulig grad sikrer universell utforming.
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4.4

Samfunnssikkerhet

En risiko- og sårbarhetsanalyse er en metode for å kartlegge hvilke risiko og
faremomenter som er aktuelle å ta hensyn til. Den beskriver de konsekvenser en
uønsket hendelse får for viktige funksjoner i kommunen. Før utbygging og
arealbruk skjer i utbyggingsområder må det foretas risiko- og sårbarhetsanalyser
slik at beredskaps- og sikkerhetsmessige hensyn blir tatt (viser til kommunens
risiko- og sårbarhetsanalyser overordnet nivå, sist revidert 17.08.2010).

4.5

Videre planer.

Kommuneplanen skal følges opp med prioritering av planer over følgende
områder og tema:
o
o
o
o
o
o
o
o

Hægeland sentrum.
Skarpengland sentrum.
Vennesla sentrum (inkl. Hunsøya).
Næringsområder (Støleheia).
Nye og større boligområder (Venneslaheia).
Prioriterte gang- og sykkelveger.
Utarbeide reguleringsplaner for å sikre gjennomføring av tiltak som er
prioritert i ATP-samarbeidet.
Nye/reviderte planer for vann, avløp, overvann og vei i sentrumsområder.
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