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Kommuneplanen 2011-2013 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse 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).  
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1. Innledning 

Plan og bygningslovens § 4-2 stiller krav til konsekvensutredninger i forbindelse 
med vurdering av nye utbyggingsområder til kommuneplanen.  

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel for Vennesla kommune 
skal det utføres konsekvensutredning (KU). Det er en egen forskrift som gjelder 
for konsekvensutredninger. Det er kun de delene av planen som fastsetter 
rammer for framtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til 
gjeldende plan som skal utredes.  
Med utbygging gjelder følgende arealformål (jfr. pbl § 11-7): 

• Nr. 1: Bebyggelse og anlegg. Med alle underformål. 
• Nr. 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Med alle underformål. 
• Nr. 4: Forsvaret. Med alle underformål. 
• Nr. 5: Landbruks-, natur- og friluftsformål. Underformål: Spredt bolig- og 

fritidsboligformål. 
• Nr. 6: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Med 

underformål farleder og akvakultur. 
 
Det er virkninger for miljø og samfunn som skal vurderes og beskrives. 
Konsekvensutredningen skal både beskrive virkninger for miljø og samfunn av 
enkeltområder og av de samlede endringene.  
 
Følgende tema blir vurdert: 
Miljø og naturressurser: 

1. Naturverdier/vannmiljø/ 
landskapsverdier/grønnstruktur 
(Natur/vann/landskap) 

2. Jord- og skogressurser 
(Jord/skog) 

3. Biologisk mangfold 
4. Landskapspåvirkning 
5. Kulturminner/kulturmiljø 

(Kulturminner/miljø) 
6. Forurensing/støy 
7. Andre miljø konsekvenser 

Samfunnsforhold: 
8. Tettstedsutvikling/nærmiljø 

(Tettstedsutv./nærm.) 
9. Transportbehov, kollektiv-

dekning, trafikksikkerhet, behov 
for veiutløsning 
(Trafikk/transport) 

10. Barn og unge 
11. Friluftsliv og rekreasjon 

(Friluftsliv/rekr.) 
12. Næringsliv og sysselsetting 

(Næringsliv/syssels.) 
13. Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud                   
(Kom. økon./tjeneste) 

14. Energibehov/løsninger 
(Energibeh./løsn.) 

15. Folkehelse/universell tilpassing 
(Folkeh./universell) 

16. Samfunnssikkerhet 
17. Bo-/stedskvalitet 
18. Andre forhold 

Konfliktgraden av konsekvenser vurderes fra: 
Store negative 

Negative 
             Ingen kjente (ikke relevant/ingen betydning) 

Positive 
Store positive 

Konsekvensutredningen er basert på fagkunnskap og faglig skjønn fra flere 
fagområder, og baseres på blant annet følgende registreringskilder (listen er ikke 
uttømmende): 
– Naturtypekartlegging (Naturbase) 
– Viltkart (Naturbase) 
– Artsdatabanken –rødliste for truede arter 
– Askeladden (kulturminner) og SEFRAK (bevaringsverdig bebyggelse) 
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I tillegg er det foretatt en grundigere undersøkelse over områder som kan være 
viktige i forhold til biologisk mangfold. AT plan har gjennom ny 
skogbruksplanlegging i kommunen foretatt en nærmere vurdering av miljøverdier 
i tilknytning til miljøregistrering i skog (MIS). I den forbindelse har de foretatt en 
vurdering av hvert enkelt innspill til kommuneplanen. De har også oppdatert 
kommunens naturtypekartlegging. 

Konsekvensutredningen fritar ikke nærmere utredning ved senere 
områderegulering eller detaljregulering av områdene, men ment som et 
hjelpemiddel i prosessen med å velge ut områder som ønskes tatt med inn i 
kommuneplanen. 

Når det gjelder innspill til mindre områder, områder som grenser inntil 
eksisterende byggeområder eller ligger i allerede bebygde områder, gis disse kun 
en enkel oversikt og konklusjon. Når det gjelder områder som er utredet gjennom 
arealplan for Kristiansandsregionen, vil en vise til egen utredning i tilknytning til 
den planen, og gis derfor kun en enkel oversikt og konklusjon i denne 
vurderingen.  

Resultatet av vurderingen er avgjørende for hvilke nye områder som kan inngå i 
revidert kommuneplan. Omfang og nivå på utredning av enkeltområder må 
tilpasses områdets størrelse, utbyggingens omfang og antatte konfliktgrad. 

Nedenfor vises en oversikt over alle innspill over enkeltområder som er meldt inn 
til revisjon av arealdelen. Det er foretatt en konsekvensvurdering og utvelgelse 
av hvert enkelt område med bakgrunn i områdets beliggenhet i forhold til blant 
annet:  

o Styrking av eksisterende sentrum, bomiljøer og tettsteder. 
o Samfunnsforhold og miljø- og naturressurser. 

Det er også gitt en vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene 
for miljø og samfunn for hele kommunen. 

Konsekvensutredningen for kommuneplanens arealdel 2011-2023 er basert på 
fagkunnskaper og skjønn fra ulike fagområder og er en del av 
beslutningsgrunnlaget når kommuneplanens arealdel skal vedtas. Den er 
utarbeidet av arbeidsgrupper bestående av representanter fra enhet for teknisk 
og enhet for plan og utbygging, samt barn og unges representant i plansaker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Boligbebyggelse  

Områdene nedenfor viser de innspill som foreslås tatt med i kommuneplanens 
arealdel. Det er foretatt en konsekvensvurdering av hvert enkelt område i forhold 
til virkninger for miljøressurser og samfunnsforhold. Områdene er listet opp 
geografisk, fra nord til sør i kommunen.  
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2.1 Kile sentrum, Hægeland 

Dagens 
formål 

LNF-område 
 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse, 
ca. 5-6 
boenheter. 
 

Areal-
størrelse 

15 daa 
 

Forslags
-stiller 

Tor Sigurd 
Nepstad 
 
 

Gnr./bnr.  93/36 
 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ingen kjente  Ingen kjente 
2 Jord/skog Ca. 5 daa av området er dyrket mark. Arealet er av dårlig kvalitet og 

ligger midt inne i et boligområde, og er lite egnet for jordbruksdrift i 
framtiden 

Negative  

3 Biologisk mangfold Ingen kjente Ingen kjente  
4 Landskapspåvirkn. Området ligger inne blant eksisterende bebyggelse, og vil bli lite 

synlig. 
Ingen kjente  

5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
5 Forurensing/støy Kan påregne litt trafikkstøy fra rv. 9. Mange eldre separate 

avløpsanlegg i området. Vurdering i forbindelse med utarbeidelse 
av evt. reg.plan 

Negative 

6 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurd ering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Områdene ligger midt i grenda Kile, og vil være en naturlig utvidelse 

grenda. Utbygging vil forsterke utvikling av Kile som boligområde 
Store positive 
 

9 Trafikk/transport Området er nær rv. 9. Vil generere økt transport til skole, arbeid og 
fritidsaktiviteter 

Negative  

10 Barn og unge Må ha skoleskyss. Trafikkfare ved kryssing av rv9 til bade- og 
skøyteaktivitet 

Negative 

11 Friluftsliv/rekr. Ingen kjente  Ingen kjente 
12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente 
13 Kom. økon./tjeneste Forutsetter skoleskyss til Eikeland skole. Ikke kommunalt vann- og 

avløpsnett.  
Negative 

14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente 
15 Folkeh./universell Trafikkstøy negativt i et folkehelseperspektiv Negative 
16 Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente 
17 Bo-/stedskvalitet Ingen kjente Ingen kjente 
18 Andre forhold Ligger i et etablert boligområde, hvor fortetting er ønskelig Store positive  
Sammendrag vurdering:  
Det er ønskelig med og behov for nye boligområder i grenda Kile. Området blir en fortetting midt i 
eksisterende bebyggelse. Trafikkstøy må utredes i forbindelse med reguleringsplan, men det 
forutsettes løst vha. avstandskrav mot veg, støyvoll og eller fasadetiltak i boliger. Utredning av 
eksisterende avløpsanlegg i området må påregnes. Kan bli krav om utarbeidelse av felles avløpsplan 
for deler av eller hele grenda Kile. Ingen kjente store negative konsekvenser for miljø/naturressurser 
og samfunnsforhold. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen.  

Forslag  
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2.2 Kile sentrum sør, Hægeland 

Dagens 
formål 

LNF-område 
hvor landbruk 
dominerende 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse, 
ca. 3 
boenheter 

Areal-
størrelse 

4 daa 

Forslags
-stiller 

Svein Ove 
Kile 

Gnr./bnr.  93/1 

Vurdering av miljø og naturressu rser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ingen kjente  Ingen kjente 
2 Jord/skog Deler av området er gjengrodd innmarksbeite, ellers for det meste 

skrinn mark 
Negative  

3 Biologisk mangfold Ingen kjente Ingen kjente  
4 Landskapspåvirkn. Plassert på en liten kolle. Vil bli synlig fra riksvei 9 Negative 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
5 Forurensing/støy Kan påregne litt trafikkstøy fra rv. 9. Mange eldre separate 

avløpsanlegg i området. Vurdering i forbindelse med utarbeidelse 
av evt. reg.plan 

Negative 

6 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Områdene ligger i utkanten av grenda Kile, men kan være en 

naturlig utvidelse av grenda. Utbygging kan forsterke utvikling av 
Kile som boligområde 

Positive 
 

9 Trafikk/transport Området er nær rv. 9. Vil generere økt transport til skole, arbeid og 
fritidsaktiviteter 

Negative  

10 Barn og unge Må ha skoleskyss. Trafikkfare ved kryssing av rv9 til bade- og 
skøyteaktivitet 

Negative 

11 Friluftsliv/rekr. Ingen kjente  Ingen kjente 
12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente 
13 Kom. økon./tjeneste Forutsetter skoleskyss til Eikeland skole. Ikke kommunalt vann- og 

avløpsnett 
Negative 

14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente 
15 Folkeh./universell Trafikkstøy negativt i et folkehelseperspektiv Negative 
16 Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente 
17 Bo-/stedskvalitet Utsikt til vann Positive 
18 Andre forhold Ligger i et etablert boligområde, hvor fortetting er ønskelig Positive  
Sammendrag vurdering:  
Det er ønskelig med og behov for nye boligområder i grenda Kile. Trafikkstøy må utredes i forbindelse 
med reguleringsplan, men det forutsettes løst vha. avstandskrav mot veg, støyvoll og eller fasadetiltak 
i boliger. I april 2009 gav bygg- og miljøutvalget, mot rådmannens forslag, et positivt vedtak om at de 
for området ville være positive til at grunneier startet opp med reguleringsplanarbeid for 
boligbebyggelse. Naboene har vært mot bebyggelse i dette området. Utredning av eksisterende 
avløpsanlegg i området må påregnes. Kan bli krav om utarbeidelse av felles avløpsplan for deler av 
eller hele grenda Kile. Ingen kjente store negative konsekvenser for miljø/naturressurser og 
samfunnsforhold. 
 
Konklusjon:  Foreslår at området tas med i planen.  

Forslag  
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2.3 Hægeland sentrum sør, Hægeland 

Dagens 
formål 

LNF-
område 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse, 
ca. 130 
boenheter 
 

Areal-
størrelse 

140 daa 
 

Forslags
-stiller 

Odd A 
Reinertsen, 
Senter-
partiet 
 

Gnr./bnr.  79/7 
 

Vurdering av m iljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Deler av området er myr.  Negative 
2 Jord/skog For det meste lav bonitets skogsmark og skrinn mark, ellers noe 

middels bonitets skogsmark og myr 
Ingen kjente 

3 Biologisk mangfold Ingen kjente Ingen kjente 
4 Landskapspåvirkn. Området vil bli en del av Hægeland sentrum, og vil være litt synlig 

fra riksvei og sentrum 
Ingen kjente 

5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
6 Forurensing/støy Kan påregne trafikkstøy fra rv. 9. Vurdering og eventuelle krav om 

tiltak mot støy må settes i forbindelse med utarbeidelse av reg.plan 
Negative 

7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Områdene er en naturlig utvidelse av bygdesenteret Hægeland. Det 

ligger nær sentrumsfunksjoner, skole og gang-/sykkelvei. Utbygging 
vil forsterke utvikling av Hægeland som boligområde. Området må 
ha planfri over/undergang ved rv 9 

Store positive  

9 Trafikk/transport Området er nær riksvei 9 og et godt infrastrukturnett, men må 
krysse riksveien for å komme til sentrum og til g/s-forbindelser. Vil 
være krav om planfri over/undergang. Gangavstand til skole, 
barnehage og fritidsaktiviteter  

Positive 

10 Barn og unge Med planfritt over rv. 9. er det gode forbindelseslinjer til skole, 
barnehage og sentrum. God tilgang til friluftsområder 

Positive 

11 Friluftsliv/rekr. Ingen kjente Ingen kjente 
12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente 
13 Kom. økon./tjeneste Det er god skolekapasitet i området. 

Området må knyttes til det kommunale vann- og avløpsnettet, men 
anleggene må sannsynligvis oppgraderes 

Positive 

14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente 
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente 
16 Samfunnssikkerhet Ligger i et område utsatt for radon. . I reguleringsplanarbeidet vil det 

bli krav om utførelse av radonkartlegging og evt. tiltak i tråd 
Kommuneoverlegens notat av 12.4.2011.  

Ingen kjente 

17 Bo-/stedskvalitet Nær Hægeland sentrum, men må krysse Rv 9 for tilgang til 
sentrum, nordvendt 

Positive 

18 Andre forhold Ligger i et etablert boligområde, hvor fortetting er ønskelig Store positive  
Sammendrag vurdering:  
Det er ønskelig med og behov for nye boligområder nær Hægeland sentrum. Området er en naturlig 
utvidelse av bygdesenteret Hægeland. Det ligger nær sentrumsfunksjoner, skole og gang-/sykkelvei, 
og vil ikke generere nye kommunale tjenestetilbud. Ingen kjente store negative konsekvenser for 
miljø/naturressurser og samfunnsforhold. 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen. 

Forslag  
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2.4 Hægeland sentrum øst, Hægeland 

Dagens 
formål 

LNF-
område 

 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse,  
ca. 100 
boenheter 

Areal-
størrelse 

 
150 daa 

Forslags
-stiller 

Gunni 
Eikeland, 
Anders 
Storhei, 
Ove 
Eikeland 

Gnr./bnr.  78/7 m.fl 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Området innehar bekker og myr. Dette må sikres som grøntdrag i 

regulering 
Negative 

2 Jord/skog For det meste skogsmark av middels bonitet, ellers lav bonitet Ingen kjente 
3 Biologisk mangfold Nær trekkvei for elg over riksvei 9 i sør. Må vurdere evt. vilttiltak i 

områderegulering 
Negative 

4 Landskapspåvirkn. Ingen eksponering av betydning, selv om delvis synlig fra riksvei Ingen kjente 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
6 Forurensing/støy Kan påregne trafikkstøy fra rv. 9. Vurdering i forbindelse med 

utarbeidelse av evt. reg.plan 
Negative 

7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Områdene er en naturlig utvidelse av bygdesenteret Hægeland. Det 

ligger nær sentrumsfunksjoner, skole og gang-/sykkelvei. Utbygging 
vil forsterke utvikling av Hægeland som boligområde. 

Store positive  

9 Trafikk/transport Områdene er nær riksvei 9 og et godt infrastrukturnett. 
Gangavstand til skole, barnehage og fritidsaktiviteter 

Store positive 

10 Barn og unge Gode forbindelseslinjer til skole, barnehage og sentrum. God tilgang 
til friluftsområder 

Store positive 

11 Friluftsliv/rekr. Området omfatter lysløype. Ved en evt. utbygging må en buffer mot 
lysløype etableres. Det må tilrettelegges for krysningspunkt. I 
reguleringsplanarbeidet må det foretas en utredning som viser 
hvordan kryssing av lysløypen med avkjørselsveier kan løses og 
hvordan bebyggelsen kan lokaliseres i forhold til bruken av lysløype. 

Negative 

12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente 
13 Kom. økon./tjeneste Det er god skolekapasitet i området. 

Området må knyttes til det kommunale vann- og avløpsnettet, men 
anlegget må sannsynligvis oppgraderes 

Positive 

14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente 
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente 
16 Samfunnssikkerhet Ligger i et område utsatt for radon. . I reguleringsplanarbeidet vil det 

bli krav om utførelse av radonkartlegging og evt forebyggende tiltak 
i tråd Kommuneoverlegens notat av 12.4.2011. 

Ingen kjente 

17 Bo-/stedskvalitet Nær Hægeland sentrum 9 og solvent Positive 
18 Andre forhold Ligger i et etablert boligområde, hvor fortetting er ønskelig Store positive  
Sammendrag vurdering:  
Det er ønskelig med og behov for nye boligområder nær Hægeland sentrum. Området er en naturlig 
utvidelse av bygdesenteret Hægeland. Det ligger nær sentrumsfunksjoner, skole og gang-/sykkelvei, 
og vil ikke generere kommunale tjenestetilbud. Ingen kjente store negative konsekvenser for 
miljø/naturressurser og samfunnsforhold. 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen. 

Forslag 



Hefte 2C. Kommuneplanens arealdel. Innspill og konsekvensutredning. Vedtatt 16.6.2011 9 

2.5 Skarpengland, Øvrebø 

Dagens 
formål 

LNF-
område,  
 
 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse,  
 
ca. 30-40 
nye 
boenheter? 

Areal-
størrelse 

Ca. 30 daa  

Forslags
-stiller 

Erling 
Eliassen, 
Helge 
Jortveit og 
Tor Larsen 
(Gr.eier: 
Ole Per 
Strædet) 

Gnr./bnr.  56/1 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ingen kjente Ingen kjente 
2 Jord/skog Skog av høy, middels og lav bonitets mark Ingen kjente 
3 Biologisk mangfold Området i nord er i Naturbasen registrert som beiteområde for rådyr Negative 
4 Landskapspåvirkn. Bakkehelning. Synlig og eksponert fra sør. Men toppen i nordøst er 

allerede bebygd/lagt ut til bebyggelse, og denne gir silhuettvirkning. 
En landskapsanalyse skal legges til grunn før bebyggelsen 
lokaliseres gjennom reguleringsplan. 

Negative 

5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
6 Forurensing/støy Ingen kjente Ingen kjente 
7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Områdene er en naturlig utvidelse av bygdesenteret Skarpengland. 

Det ligger nær sentrumsfunksjoner, skole og gang-/sykkelvei. 
Utbygging vil forsterke utvikling av Skarpengland som boligområde  

Store positive  

9 Trafikk/transport Områdene er nær hovedveier og et godt infrastrukturnett. 
Gangavstand til skole, barnehage og fritidsaktiviteter  

Store positive 

10 Barn og unge Gode forbindelseslinjer til skole, barnehage og sentrum. God tilgang 
til friluftsområder. 

Store positive 

11 Friluftsliv/rekr. Viktig at området ikke stenger forbindelse til friluftsområdet i nord Ingen kjente 
12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente 
13 Kom. økon./tjeneste Det er god skolekapasitet i området. Området må knyttes til det 

kommunale vann- og avløpsnettet, men anleggene må 
sannsynligvis oppgraderes 

Positive 

14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente 
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente 
16 Samfunnssikkerhet Bratte skråninger må vurderes nærmere i forhold til sikring gjennom 

regulering 
Ingen kjente 

17 Bo-/stedskvalitet Nær Skarpengland sentrum Positive 
18 Andre forhold Ligger i et etablert boligområde, hvor fortetting er ønskelig Store positive  
Sammendrag vurdering:  
Det er ønskelig med og behov for nye boligområder nær Skarpengland sentrum. Området er en 
naturlig utvidelse av bygdesenteret Skarpengland. Det ligger nær sentrumsfunksjoner, skole og gang-
/sykkelvei, og vil ikke generere kommunale tjenestetilbud. Ingen kjente store negative konsekvenser 
for miljø/naturressurser og samfunnsforhold. Må i videre planarbeid avklare utbygging i forhold til 
beiteområde for rådyr. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen.  

Forslag 



Hefte 2C. Kommuneplanens arealdel. Innspill og konsekvensutredning. Vedtatt 16.6.2011 10 

2.6 Skuland, Øvrebø 

Dagens 
formål 

LNF-
område,  
 
(men eksi-
sterende 
bolig-
område) 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse,  
ca. 5-7 nye 
boenheter 

Areal-
størrelse 

Ca. 30 daa 
inkl. bebygd 

Forslags
-stiller 

Jarle 
Bakken, 
Per Bakken, 
Dag 
Bakken, 
Svein 
Frøytland 

Gnr./bnr.  58/79,65,66,
90 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ingen kjente  Ingen kjente 
2 Jord/skog Skogsmark Ingen kjente 
3 Biologisk mangfold Ingen kjente Ingen kjente 
4 Landskapspåvirkn. Ingen forhold/betydning Ingen kjente 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
6 Forurensing/støy Mange eldre separate avløpsanlegg i området. Kan nå kobles til 

kommunalt avløp 
Positive 

7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente  
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Området ligger nær sentrumsfunksjoner på Skarpengland Store positive 
9 Trafikk/transport Områdene er nær hovedveier og et godt infrastrukturnett. 

Gangavstand til skole, barnehage og fritidsaktiviteter  
Store positive 

10 Barn og unge Ny gang-/og sykkelvei. Gode forbindelseslinjer til skole, barnehage 
og Skarpengland sentrum. God tilgang til friluftsområder 

Store positive 

11 Friluftsliv/rekr. Ingen kjente Ingen kjente  
12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente  
13 Kom. økon./tjeneste Må tilknyttes nytt vann-/og avløpsnett Positive 
14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente  
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente  
16 Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  
17 Bo-/stedskvalitet Solvent, og relativt nær Skarpengland sentrum Positive 
18 Andre forhold Ligger i et eksisterende boligområde, hvor fortetting er ønskelig Store positive 
Sammendrag vurdering:  
Området består i dag av flere bolighus. Det er innenfor dette boligområdet at det er foreslått å fortette 
med flere boliger. Området har kapasitet til fortetting. Området ligger forholdsvis nær sentrumsområdet 
Skarpengland og ny gang-/sykkelvei. Ingen kjente store negative konsekvenser for 
miljø/naturressurser og samfunnsforhold. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen. 
 
 

Forslag 
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2.7 Homme nord, Øvrebø 

Dagens 
formål 

LNF-område  
 
 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse,  
ca. 40 
boenheter 
 

Areal-
størrelse 

ca. 65 daa 
 

Forslags
-stiller 

Reidar Wehus 
 

Gnr./bnr.  32/5 
 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Noe myr, samt dyrket myr av dårlig kvalitet. Ingen kjente 
2 Jord/skog Mest høy bonitets skogsmark ellers lav bonitet, samt dyrket myr av 

dårlig kvalitet 
Ingen kjente 

3 Biologisk mangfold Del av området i vest er i Naturbasen registrert som beiteområde for 
rådyr 

Negative 

4 Landskapspåvirkn. Vil bli synlig fra riksvei, men ikke særlig eksponert eller silhuett Ingen kjente 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
6 Forurensing/støy Kan påregne trafikkstøy fra rv. 9. Vurdering i forbindelse med 

utarbeidelse av evt. reg.plan 
Negative 

7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Området ligger ikke så nær sentrumsfunksjoner el. bygdesentre Negative 
9 Trafikk/transport Nær ny gang-/og sykkelvei, men forutsetter planfri over/undergang 

til gang-/og sykkelvei 
Positive  

10 Barn og unge Må bygge planfri overgang over rv 9 til ny gang-/og sykkelvei.  
Nær idrettsanlegg og god tilgang til friluftsområder 

Positive 

11 Friluftsliv/rekr. Ingen kjente Ingen kjente  
12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente  
13 Kom. økon./tjeneste Må tilknyttes nytt vann-/og avløpsnett. Oppgradering av anlegget 

må være ferdig i henhold til hovedplan for vann og avløp 
Positive 

14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente  
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente  
16 Samfunnssikkerhet Bratte skråninger må vurderes nærmere i forhold til sikring gjennom 

regulering 
Ingen kjente  

17 Bo-/stedskvalitet Ingen kjente Ingen kjente 
18 Andre forhold Ingen kjente Ingen kjente  
Sammendrag vurdering:  
Området ble godkjent av plan- og økonomiutvalget i 2008, for å kunne utarbeide reguleringsplan. I og 
med at plan- og økonomiutvalget den gang så positivt på boligbebyggelse i området, så tas feltet med i 
planen. Ingen kjente store negative konsekvenser for miljø/naturressurser og samfunnsforhold. Må i 
videre planarbeid avklare utbygging i forhold til beiteområde for rådyr. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen.  
 
 

Forslag  
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2.8 Homme øst, Øvrebø 

Dagens 
formål 

LNF-område,  
 
 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse,  
ca. 50 
boenheter 

Areal-
størrelse 

Ca. 60 daa 

Forslags
-stiller 

Arne Jonny 
Hægeland 

Gnr./bnr.  32/19 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ingen kjente  Ingen kjente 
2 Jord/skog Middels bonitets skogsmark Ingen kjente 
3 Biologisk mangfold Ingen kjente Ingen kjente 
4 Landskapspåvirkn. Vil bli synlig fra riksvei, men ikke særlig eksponert eller silhuett Ingen kjente 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
6 Forurensing/støy Kan påregne trafikkstøy fra rv. 9. Vurdering i forbindelse med 

utarbeidelse av evt. reg.plan 
Negative 

7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Området ligger ikke så nær sentrumsfunksjoner el. bygdesentre Negative 
9 Trafikk/transport Nær ny gang-/og sykkelvei Positive  
10 Barn og unge Ny gang-/og sykkelvei. Nær idrettsanlegg og god tilgang til 

friluftsområder 
Positive 

11 Friluftsliv/rekr. Ingen kjente Ingen kjente  
12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente  
13 Kom. økon./tjeneste Må tilknyttes nytt vann-/og avløpsnett. Oppgradering av anlegget 

må være ferdig i henhold til hovedplan for vann og avløp 
Positive 

14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente  
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente  
16 Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  
17 Bo-/stedskvalitet Vestvent, nær idrettsanlegg Positive 
18 Andre forhold Ligger nær et etablert boligområde, hvor fortetting er ønskelig Store positive  
Sammendrag vurdering:  
Området ble godkjent av plan- og økonomiutvalget i 2008, for å kunne utarbeide reguleringsplan. Det 
er startet opp med planarbeid. I og med at plan- og økonomiutvalget den gang så positivt på 
boligbebyggelse i området, så tas feltet med i planen. Ingen kjente store negative konsekvenser for 
miljø/naturressurser og samfunnsforhold. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen.  
 
 
 

Forslag 
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2.9 Slettebråtan syd, Øvrebø 

Dagens 
formål 

LNF-
område 
 
 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse,  
 
ca. 5-7 
boenheter 

Areal-
størrelse 

Ca. 12 daa 

Forslags
-stiller 

Bjørn 
Ropstad/ 
Ingeniør 
Wiberg 

Gnr./bnr.  31/1 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Grenser til bekk Ingen kjente 
2 Jord/skog Grenser til dyrket mark Negative 
3 Biologisk mangfold Ingen kjente Ingen kjente 
4 Landskapspåvirkn. Ingen forhold Ingen kjente 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
6 Forurensing/støy Kan påregne trafikkstøy fra rv. 9. Vurdering i forbindelse med 

utarbeidelse av evt. reg.plan 
Negative 

7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Området ligger nær bygdesentre Homstean Positive 
9 Trafikk/transport Nær ny gang-/og sykkelvei Positive 
10 Barn og unge Ny gang-/og sykkelvei, men på grunn av avstand gis tilbud om 

skoleskyss. God tilgang til friluftsområder 
Positive 

11 Friluftsliv/rekr. Tur-/traktorvei til Støssvannet går gjennom området. Må avgrenses i 
forhold til grøntkorridor i reg.plan 

Negative  

12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente  
13 Kom. økon./tjeneste Må tilknyttes nytt vann-/og avløpsnett, men anleggene må 

sannsynligvis oppgraderes 
Positive 

14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente  
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente  
16 Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  
17 Bo-/stedskvalitet Ingen kjente Ingen kjente  
18 Andre forhold Ligger nær et etablert boligområde, hvor fortetting er ønskelig Store positive  
Sammendrag vurdering:  
Området ligger inntil og i tilknytning til boligfeltet Slettebråtan. Det er positivt med og kapasitet for 
utvidelse her. Ingen kjente store negative konsekvenser for miljø/naturressurser og samfunnsforhold. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen.  
 
  
 
 
 

Forslag 
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2.10 Jeppestøl, Vennesla 

Dagens 
formål 

LNF-
område 
 
 

    

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse,  
 
ca. 10 
boenheter 

Areal-
størrelse 

Ca. 15 daa 

Forslags
-stiller 

Anders 
Jeppestøl 

Gnr./bnr.  18/1 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ingen utredning   
2 Jord/skog        ---------   
3 Biologisk mangfold        ---------   
4 Landskapspåvirkn.        ---------   
5 Kulturminner/miljø        ---------   
6 Forurensing/støy        ---------   
7 Andre miljø         ---------   
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm.        ---------   
9 Trafikk/transport        ---------   
10 Barn og unge        ---------   
11 Friluftsliv/rekr.        ---------   
12 Næringsliv/syssels.        ---------   
13 Kom. økon./tjeneste        ---------   
14 Energibeh./løsn.        ---------   
15 Folkeh./universell        ---------   
16 Samfunnssikkerhet        ---------   
17 Bo-/stedskvalitet        ---------   
18 Andre forhold        ---------   
Sammendrag vurdering:  
Godkjent av plan- og økonomiutvalget i 2007, for å utarbeide reguleringsplan. Det foreligger en 
godkjent reguleringsplan for området fra 2009. Med begrunnelse at området allerede er godkjent 
legges det inn i kommuneplanen. I og med at området er godkjent for utbygging er det ikke utarbeidet 
konsekvensutredning. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen. 
 

 

 

 
 

Forslag 
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2.11 Samkom nord, Vennesla 

Dagens 
formål 

LNF-
område,  
 
 

   

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse,  
 
ca. 20 
boenheter 

Areal-
størrelse 

Ca. 30 daa 

Forslags
-stiller 

Jan Erik 
Farevåg, 
Vennesla 
kommune 
(grunneier 
for del av 
området)  

Gnr./bnr.  17/3 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ingen kjente  Ingen kjente 
2 Jord/skog Høy og middels bonitets skogsmark Ingen kjente 
3 Biologisk mangfold Ingen kjente Ingen kjente 
4 Landskapspåvirkn. Ingen forhold dersom det ikke legges helt ut mot hovedveien Ingen kjente 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
6 Forurensing/støy Nær høgspentlinjer. Området må avgrenses i forhold til 

avstandskrav for støy og magnetfelt  
Negative  

7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Området ligger nær bygdesentre Samkom Positive 
9 Trafikk/transport Gangavstand til skole og kollektivtransport Positive 
10 Barn og unge Området forutsetter sikker gang og sykkelvei til skolen. God tilgang 

til friluftsområder 
Ingen kjente 

11 Friluftsliv/rekr. Ingen kjente Ingen kjente  
12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente  
13 Kom. økon./tjeneste Nær skole. Området må knyttes til kommunalt vann- og avløpsnett. 

Oppgradering av anlegget må være ferdig i henhold til hovedplan 
for vann og avløp 

Positive 

14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente  
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente  
16 Samfunnssikkerhet Nær høgspentlinjer. Områdets størrelse må vurderes nærmere i 

forhold til avstandskrav for støy og magnetfelt  
Negative  

17 Bo-/stedskvalitet . Det må utarbeides sol/skygge-analyse før utarbeidelse av 
reguleringsplan. 

Ingen kjente 

18 Andre forhold I tilknytning til eksisterende og til planlagte boligfelt Positive 
Sammendrag vurdering:  
Området ligger mellom og inntil to boligområder på Samkom, og i tilknytning til senterområdet 
Samkom. Det er positivt med og kapasitet for utvidelse her. Ingen kjente store negative konsekvenser 
for miljø/naturressurser og samfunnsforhold. Området må evt. reduseres på grunn av nærhet til 
høgspentlinje i området. Ingen kjente store negative konsekvenser for miljø/naturressurser og 
samfunnsforhold. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen, men redusert pga høgspentlinje  
 
 

Forslag 
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2.12 Kvernhusdalen, Vennesla 

Dagens 
formål 

LNF-
område 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse, 
ca. 4 boliger 

Areal-
størrelse 

10 daa 

Forslags
-stiller 

Arne Magne 
Robstad 

Gnr./bnr.  19/1 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ingen utredning   
2 Jord/skog        ---------   
3 Biologisk mangfold        ---------   
4 Landskapspåvirkn.        ---------   
5 Kulturminner/miljø        ---------   
6 Forurensing/støy        ---------   
7 Andre miljø         ---------   
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm.        ---------   
9 Trafikk/transport        ---------   
10 Barn og unge        ---------   
11 Friluftsliv/rekr.        ---------   
12 Næringsliv/syssels.        ---------   
13 Kom. økon./tjeneste        ---------   
14 Energibeh./løsn.        ---------   
15 Folkeh./universell        ---------   
16 Samfunnssikkerhet        ---------    
17 Bo-/stedskvalitet        ---------   
18 Andre forhold        ---------   
Sammendrag vurdering:  
I 2009 gav bygg- og miljøutvalget et vedtak om at de for dette området ville være positive til en 
reguleringsplan for boligbebyggelse. Området er lite og ligger inntil og i tilknytning til eksisterende 
boligfelt i Kvernhusdalen. Området har kapasitet for utvidelse. Reguleringsplan for området ble 
godkjent av kommunestyret i desember 2010. Med begrunnelse at området allerede er godkjent 
legges det inn i kommuneplanen. I og med at området er godkjent for utbygging er det ikke utarbeidet 
konsekvensutredning.  
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen. 
 
 
 

Forslag 
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2.13 Eikeland-Verås, Vennesla 

Dagens 
formål 

LNF-
område 
 

 

Foreslått 
formål 

LNF-
område, 
hvor spredt 
bolig-
bebyggelse 
er tillatt.  
 
4 bo- 
enheter 
 
 

Areal-
størrelse 

 

Forslags
-stiller 

Vennesla 
kommune 

Gnr./bnr.   

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ingen utredning   
2 Jord/skog        ---------   
3 Biologisk mangfold        ---------   
4 Landskapspåvirkn.        ---------   
5 Kulturminner/miljø        ---------   
6 Forurensing/støy        ---------   
7 Andre miljø         ---------   
Vurdering av samfunnsf orhold  
8 Tettstedsutv./nærm.        ---------   
9 Trafikk/transport        ---------   
10 Barn og unge        ---------   
11 Friluftsliv/rekr.        ---------   
12 Næringsliv/syssels.        ---------   
13 Kom. økon./tjeneste        ---------   
14 Energibeh./løsn.        ---------   
15 Folkeh./universell        ---------   
16 Samfunnssikkerhet        ---------   
17 Bo-/stedskvalitet        ---------   
18 Andre forhold        ---------   
Sammendrag vurdering:  
Området vil fortsatt være et LNF-område, og det foretas av den grunn ikke en utredning på dette 
nivået. En nærmere undersøkelse må foretas i hver enkelt søknad. Det har i de siste årene vært en del 
enkeltsøknader om boligbebyggelse i dette området. Det vil være naturlig med fortsatt en liten 
kapasitet for boligbebyggelse i området. Før utbygging i området må g/s-vei på strekning mellom 
Hommefjellet og Storevold være etablert eller det kan eventuelt en avtale om deltakelse i finansiering av ny 
g/s-vei 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen.  
 
 
 
 
 

Forslag 
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2.14 Venneslaheia, Vennesla 

Dagens 
formål 

LNF-
område 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse, 
ca. 1250 
boenheter 

Areal-
størrelse 

600 daa 

Forslags
-stiller 

Arealplan 
for Kristian-
sands-
regionen, 
Vennesla 
kommune, 
div. 
grunneiere 

Gnr./bnr.   

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Viser til egen utredning i kommunedelplan  
2 Jord/skog        ---------   
3 Biologisk mangfold        ---------   
4 Landskapspåvirkn.        ---------   
5 Kulturminner/miljø        ---------   
6 Forurensing/støy        ---------   
7 Andre miljø         ---------   
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm.        ---------   
9 Trafikk/transport        ---------   
10 Barn og unge        ---------   
11 Friluftsliv/rekr.        ---------   
12 Næringsliv/syssels.        ---------   
13 Kom. økon./tjeneste        ---------   
14 Energibeh./løsn.        ---------   
15 Folkeh./universell        ---------   
16 Samfunnssikkerhet        ---------   
17 Bo-/stedskvalitet        ---------   
18 Andre forhold        ---------   

Sammendrag vurdering:  
Området vurderes gjennom Regional arealplan for Kristiansandsregionen og gjennom 
kommunedelplan for Venneslaheia. Viser spesielt til utfyllende konsekvensutredning for dette området 
i utarbeidelsen av kommunedelplanen. Det foretas av den grunn ikke en videre utredning for dette 
området. Kommunen utarbeider en kommunedelplan for området, og foreslår at det tas i sin helhet inn 
i kommuneplanen.  
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen.  
 
 
 

Forslag 
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2.15 Bjørnåsen og Graslijordet, Vennesla 

Dagens 
formål 

LNF-
område 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse,  
A: ca. 5-10 
boenheter 
B: ca. 75 
(60) 
C: ca. 80 
(50) 
boenheter 

Areal-
størrelse 

A: 5 daa 
 

B: ca. 23 
daa (16 daa 
utenfor kom. 
delplan)  
 

C: ca. 35 
daa (25 daa 
utenfor kom. 
delplan) 
 

Forslags
-stiller 

Aslak 
Fjermedal/ 
Grunn-
steinen 

Gnr./bnr.  6/1,21 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Viktig frilufts- og grøntområde  Negative  
2 Jord/skog Del av B har super bonitets skogsmark ellers høy og middels Negative B 
3 Biologisk mangfold Ifølge AT-plan er det mulige Miljøverdier i helt i sør i område B og C. 

Må avklares i videre planarbeid. Ifølge Naturbasen er det i område 
B registrert beiteområde for rådyr 

Store negative 

4 Landskapspåvirkn. Område B vil bli veldig eksponert mot sentrum Negative B 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
6 Forurensing/støy Ingen kjente Ingen kjente 
7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Område A vil bli en fortetting i boligområdet Graslijordet, mens 

område B og C vil bli en del av utbygging på Venneslaheia. 
 

9 Trafikk/transport Sees i sammenheng med kommunedelplan for Venneslaheia   
10 Barn og unge        ---------   
11 Friluftsliv/rekr.        ---------   
12 Næringsliv/syssels.        ---------   
13 Kom. økon./tjeneste        ---------   
14 Energibeh./løsn.        ---------   
15 Folkeh./universell        ---------   
16 Samfunnssikkerhet        ---------   
17 Bo-/stedskvalitet        ---------   
18 Andre forhold        ---------   
Sammendrag vurdering:  
Deler av område B og C ligger like utenfor planområdet for kommunedelplanen for Venneslaheia. 
Området kan av den grunn ikke bli tatt med i planen for Venneslaheia. I og med at område C ligger 
inntil byggeområdet for Venneslaheia, mener rådmannen at området kan utnyttes til boligbebyggelse 
og inngå i områdereguleringen til boligformål for Venneslaheia, men med forutsetning om ikke 
silhuettvirkning. Område B blir liggende for mye eksponert for bebyggelsen i Graslia og V. sentrum. 
Området bør være grønt og buffer mot boligutbyggingen på Venneslaheia. Område A er lite, og ligger 
inntil og i tilknytning til boligfeltet på Graslijordet, og ville normalt vært positivt for fortetting, men 
området i Graslijordet har ikke kapasitet for utvidelse i forhold til trafikk og annen teknisk infrastruktur.  
 
Konklusjon : Foreslår at område C tas med og at område A og B ikke tas med i planen.  

Forslag A 

Forslag C 

Forslag B 

Del av Venneslaheiaplanen 
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2.17 Moseidjord, Vennesla 

Dagens 
formål 

LNF-
område 
 
 

   

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse,  
ca. 30 
boenheter 

Areal-
størrelse 

Ca. 40 daa 

Forslags
-stiller 

Gunnar 
Rostveit 

Gnr./bnr.  4/1 

Vurdering av miljø og  naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ingen kjente Ingen kjente 
2 Jord/skog 7 daa er fulldyrket mark med høy verdi, resten skog og 

boligbebyggelse. Forutsetter at jordbruksarealet bevares 
Negative 

3 Biologisk mangfold Ifølge Naturbasen er det langs en bekk registrert fuktig edelløvskog 
av verdi. Lokaliteten må undersøkes og vurderes i det videre 
planarbeidet 

Negative 

4 Landskapspåvirkn. Vil bli synlig fra fylkesvei 405 Ingen kjente 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
6 Forurensing/støy Kan påregne trafikkstøy fra fylkesvei 405. Ved regulering av 

området forutsettes det en 30 m byggegrense mot jernbanen.  
Ingen kjente 

7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Blir en fortetting av boligområder Positive 
9 Trafikk/transport Ligger nær hovedveinett, kollektivaksen og gs-vei. Området må 

sees i sammenheng med og ikke komme i konflikt med framtidige 
trafikkløsninger for Åsvegen, Lian og Høyland-Liane 

Positive 

10 Barn og unge Nær gs-vei. Gangavstand til skole Ingen kjente 
11 Friluftsliv/rekr. Nær til friluftsområde. Må settes av grøntkorridor i reg.plan Ingen kjente 
12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente  
13 Kom. økon./tjeneste Området må knyttes til det kommunale vann- og avløpsnettet Ingen kjente  
14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente 
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente 
16 Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente 
17 Bo-/stedskvalitet Utsikt til Otra Positive 
18 Andre forhold Blir liggende inntil eksisterende boligbebyggelse Positive 
Sammendrag vurdering:  
Området ligger i tilknytning til eksisterende boligfelt, og langs kollektivaksen. Området ligger mellom 
boligområdene i Åsvegen og Høyland-Lian. Det kan være positivt med en utvidelse av området. 
Kommunen forutsetter at jordbruksarealet rundt gårdsbebyggelsen bevares. Ingen kjente store 
negative konsekvenser for miljø/naturressurser og samfunnsforhold. 
 
Konklusjon : Foreslår at området, med unntak av jordbruksarealet rundt gårdsbebyggelsen, 
tas med i planen.  
 
 

Forslag 
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2.18 Områder tatt med etter behandling i kommunesty ret 20.01.2011 

2.18.1 Kiledalen, Hægeland 
Dagens 
formål 

LNF-
område 
med tillatt 
spredt 
fritids-
bebyggelse 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse, 
ca. 3 boliger 

Areal-
størrelse 

Ca. 5 daa 

Forslags
-stiller 

Tom A. 
Kiledal 

Gnr./bnr.  92/1 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Lite utbyggingsområde, men punkterer et naturområde Negative 
2 Jord/skog Skrinn skogsmark, litt myr Ingen kjente 
3 Biologisk mangfold Ingen kjente Ingen kjente 
4 Landskapspåvirkn. Plassert på topp. Lite synlig. Kan gi silhuettvirkning  Ingen kjente 
5 Kulturminner/miljø Gammel ferdselsvei Ingen kjente 
6 Forurensing/støy Ingen kjente Ingen kjente  
7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente  
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Området ligger ikke nær sentrumsfunksjoner el. bygdesentre Store negative 
9 Trafikk/transport Vil generere økt transport til skole, arbeid og fritidsaktiviteter. 

Opparbeide ny vei i området og avkjørsel på rv. 9 
Store negative  

10 Barn og unge Må ha skoleskyss. Stort transportbehov Ingen kjente  
11 Friluftsliv/rekr. Friluftsområde Negative 
12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente  
13 Kom. økon./tjeneste Ingen nærhet, må ha skoleskyss Negative  
14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente  
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente  
16 Samfunnssikkerhet Trafikkfare ved kryssing av riksveien Negative 
17 Bo-/stedskvalitet Solvent og store tomter med utsikt Positive 
18 Andre forhold Ingen kjente Ingen kjente  
Sammendrag rådmannens vurdering av 16.12.2010:  
Området er i dagens plan avsatt til spredt fritidsbebyggelse. I framtiden kan området være et viktig 
område for friluftsliv, hyttebebyggelse, reiseliv og turisme. Det bør ikke legges til rette for ny 
boligbebyggelse på denne siden av riksvei 9. Området på vestsiden av rv. 9 er avsatt til spredt 
boligbebyggelse. Kommunen henviser ønsket om boligbebyggelse til dette området. Det er ikke 
ønskelig med nye boligfelt i områder som ligger for langt unna sentrumsfunksjoner (eks skole). Nye 
boligfelt bør legges til området rundt Hægeland sentrum eller eksisterende boligfelt for å styrke disse 
områdene. I tillegg vil vei og boligfelt legge stort beslag på naturområde. Det er få positive 
konsekvenser ved å legge ut området til boligformål kontra negative konsekvenser.  
 
Etter politisk behandling i kommunestyret 20.01.201 1: 
Er ønskelig med bebyggelse i dette området som ligger nær et område avsatt for spredt 
boligbebyggelse. 
 
Konklusjon : Kommunestyret foreslår at området tas med i planen.  
 

Forslag 
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2.18.2 Røyknes, Hægeland 
Dagens 
formål 

LNF-
område 

 

Foreslått 
formål 

Bolig-
bebyggelse, 
ca. 15 
boenheter 

Areal-
størrelse 

20 daa 

Forslags
-stiller 

Widar 
Løyning 

Gnr./bnr.  100/1 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ligger innenfor 60 meters belte til vann og vassdrag.  Store negative 
2 Jord/skog Området består av høy bonitets skogsmark. Grenser til dyrket mark Negative 
3 Biologisk mangfold Registrert i Naturbasen som viktig naturtype ”viktig bekkedrag” 

langs Langåna 
Store negative 

4 Landskapspåvirkn. Ligger i en elvedal og kantvegetasjon til elva Negative 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente  
6 Forurensing/støy Ingen kjente Ingen kjente  
7 Andre miljø  Flomutsatt område nær elva Negative 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Ligger ikke i tilknytning til noe sentrum eller boligfelt, og litt for langt 

unna til å være en naturlig utvikling og styrking av tettstedet 
Røyknes 

Store negative 

9 Trafikk/transport Må ha skoleskyss. Vil generere økt transport til skole, arbeid og 
fritidsaktiviteter 

Negative  

10 Barn og unge Skoleskyss. Stort transportbehov Negative 
11 Friluftsliv/rekr. Ingen kjente friluftsinteresser i området. Ingen kjente  
12 Næringsliv/syssels. Ingen kjente Ingen kjente  
13 Kom. økon./tjeneste Ingen kjente Ingen kjente  
14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente  
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente  
16 Samfunnssikkerhet Flomutsatt. Nær høgspentlinjer. Områdets størrelse må evt. 

vurderes nærmere i forhold til avstandskrav for støy og magnetfelt 
Negative  

17 Bo-/stedskvalitet Ingen kjente Ingen kjente 
18 Andre forhold Ligger ikke i et etablert boligområde Store negative  
Sammendrag rådmannens vurdering av 16.12.2010:  
Området ligger mellom Røyknes og Samkom, og vil ikke være med på å styrke disse boligområdene. 
Iveland kommune har lagt ut et nytt område på Skisland. Vil foreslå at dette området kommer først. For 
det lokale miljøet på Røyknes vil det sannsynligvis være mer positivt med større utbygging på 
Skisland. Det er få positive konsekvenser ved å legge ut området til boligformål kontra negative 
konsekvenser.  
 
Etter politisk behandling i kommunestyret 20.01.201 1: 
Er ønskelig med bebyggelse i dette området som ligger nær et område avsatt for spredt 
boligbebyggelse. 
 
Konklusjon : Kommunestyret foreslår at området tas med i planen. 

Forslag 
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Sammendrag av boligområder som foreslås tatt med i ny plan. 

Nedenfor vises en oversikt over områder som foreslås tatt med i ny plan (merket 
med nummer som også vises på kartvedlegg). 

Nr. Område Hægeland Forslag ny kom.plan Ca. antall boenheter ny 
plan 

2.18.1  Kiledalen  Boligformål 3 
2.18.2 Røyknes Boligformål 15 
2.1 Kile sentrum  Boligformål 6 
2.2  Kile sentrum sør Boligformål 3 
2.3  Hægeland sentrum sør Boligformål 130 
2.4  Hægeland sentrum øst Boligformål 100 
Sum Hægeland   ca. 255 
 

Nr. Område Øvrebø Forslag ny kom.plan Ca. antall boenheter ny 
plan 

2.5 Skarpengland Boligformål 35 
2.6  Skuland Boligformål 6 
2.7  Homme nord Boligformål   40 
2.8  Homme øst Boligformål 50 
2.9  Slettebråtan syd Boligformål 6 
Sum Øvrebø   ca. 140 
 

Nr. Område Vennesla  Forslag ny kom.plan Ca. antall boenheter ny 
plan 

2.10  Jeppestøl Godkj. reg.plan    10 
2.11  Samkom nord Boligformål 20 
2.12  Kvernhusdalen øst Boligformål      4 

2.13 Eikeland-Verås 
LNF m spredt 
boligbebyggelse 

4 

2.14  Venneslaheia Boligformål 1250 
2.15  Bjørnåsen Boligformål 50 
4.1  Otrapark/Hunsøya Sentrumsformål 700 
    
2.17  Moseidjord Boligformål 30 
Sum Vennesla   ca. 2140 
Totalt Vennesla kommune   Ca. 2540 
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3. Fritidsbebyggelse 

 

3.1 Lauvås, Hægeland  

Dagens 
formål 

LNF-
område, 
hvor spredt 
fritids-
bebyggelse 
er tillatt 
 
 

 

Foreslått 
formål 

Fritids-
bebyggelse, 
ca. 50-60 
hytter  
 

Areal-
størrelse 

Ca. 250 daa 

Forslags
-stiller 

Gunhild og 
Olav Åsland 

Gnr./bnr.  91/1 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Deler av området er myr og vann, samt leveområde for orrfugl. 

Ikke bebyggelse nærmere vann enn 60 meter. Må tas hensyn til 
plassering av hyttene i reg.plan  

Negative 

2 Jord/skog Lav bonitets skog, myr Ingen kjente 
3 Biologisk mangfold Viktig område for orrfugl. Større myrområder. Myrene må ikke 

bebygges 
Negative 

4 Landskapspåvirkn. Få hytter legger beslag på et stort naturareal Negative 
5 Kulturminner/miljø Fjellmannsvegen går gjennom området, må lages buffersone til 

vegen. Området øst for fjellmannsvegen vil medføre kryssende 
bilveier, og tas av den grunn ut av planen.  

Negative 

6 Forurensing/støy Ingen kjente Ingen kjente 
7 Andre miljø  Det er en forutsetning at det utarbeides en felles vann- og 

avløpsplan 
Ingen kjente 

Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Ligger inntil et eksisterende hyttefelt, og vil være positivt med en 

utvidelse 
Store positive 

8 Trafikk/transport Veien inn til Lauvås bør utbedres ytterligere Negative 
10 Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente 
11 Friluftsliv/rekr. Fjellmannsvegen går gjennom området, må lages buffersone til 

vegen 
Negative 

12 Næringsliv/syssels. Vil kunne gi økt næringsutvikling til gårdsbruket i området Positive  
13 Kom. økon./tjeneste Ingen kjente Ingen kjente 
14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente 
14 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente 
16 Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente 
17 Bo-/stedskvalitet Område er allerede prioritert for hytter i eksisterende plan Positive 
18 Andre forhold Ligger i tilknytning til eksisterende hyttefelt, og i et område for 

spredt fritidsbebyggelse 
Store positive 

Sammendrag vurdering:  
Området ligger i dagens plan innenfor området for spredt boligbebyggelse. I deler av dette området 
bør det kunne legges til rette for konsentrert fritidsbebyggelse. Området grenser i tillegg til et område 
med konsentrert fritidsbebyggelse, og blir en naturlig utvidelse av dette området.  
Det er registrert flere kjente negative konsekvenser for miljø/naturressurser og samfunnsforhold, 
men i og med at kommunen fra før av har vært positive til fritidsbebyggelse i dette området, blir det 
foreslått tatt med. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen, men avgrenses øst for fjellmannsveien  

Forslag 
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4. Sentrumsformål 

 

4.1 Hunsøya, Vennesla 

Dagens 
formål 

Nærings-
område 

 

Foreslått 
formål 

Sentrumsfor
mål med 
bolig- og 
forretning, 
ca. 600 
boenheter 

Areal-
størrelse 

95 daa 

Forslags
-stiller 

Arealplan 
for Kristian-
sands-
regionen, 
God Driv AS 

Gnr./bnr.  23/685,692 
Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konse kvenser  
1 Natur/vann/landskap Er utlagt til byggeområde for næring i eksisterende kom.plan. Viser 

til egen utredning i regionalplan og til oppstart av reguleringsplan 
Ikke relevant 

2 Jord/skog        ---------  Ikke relevant 
3 Biologisk mangfold        ---------  Ikke relevant 
4 Landskapspåvirkn.        ---------  Ikke relevant 
5 Kulturminner/miljø        ---------  Ikke relevant 
6 Forurensing/støy        ---------  Ikke relevant 
7 Andre miljø         ---------  Ikke relevant 
Vurdering av samfunnsfo rhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Området blir en del av Vennesla sentrum Store positive 
9 Trafikk/transport Ligger sentralt i forhold til vei og kollektivtransport. Forutsetter gs-

vei 
Positive 

10 Barn og unge Ingen kjente Ikke relevant 
11 Friluftsliv/rekr. Ikke benyttet i dag, men i reg.plan må det innarbeides grøntområder 

og strandsti 
Positive 

12 Næringsliv/syssels. Vil gi økt næringsutvikling Positive 
13 Kom. økon./tjeneste Nærhet til skole, samt til off. vann og avløp Positive 
14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente 
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente 
16 Samfunnssikkerhet Flomutsatt. Forutsettes krav om sikring i forhold til flom Negative 
17 Bo-/stedskvalitet Nær fjorden og sentrumsfunksjoner Positive 
18 Andre forhold Legger beslag på området som i dag er avsatt til næring  Negative 
Sammendrag vurdering:  
Området er i dagens kommuneplan avsatt til byggeområde for næring. I 2007 ble det meldt om 
oppstart av reguleringsplan for området til bolig, forretning og næring. Saken ble utsatt for å bli vurdert 
gjennom Regional arealplan for Kristiansandsregionen. Viser til egen konsekvensutredning for dette 
området. En utvikling av Hunsøya som en del av Vennesla sentrum, både med hensyn til 
boligbebyggelse og handelsvirksomhet, vil være positivt for Vennesla kommune. 
Gjennom reguleringsplanarbeidet må Hunsøya utvikles slik at området supplerer dagens sentrum. 
Utvikling av området forutsetter gangbroforbindelse mellom Hunsøya og Vennesla sentrum. Det tas 
forbehold om fordeling mellom bolig, handel og annen næring ved fremtidig regulering. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen. 

Forslag 
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5. Næringsbebyggelse 

 

5.1 Stallemo, Øvrebø 

Dagens 
formål 

LNF-
område 
hvor 
landbruk er 
domi-
nerende 
 
 

 

Foreslått 
formål 

Næring  
 
 

Areal-
størrelse 

Ca. 16 daa 

Forslags
-stiller 

Sigmund 
Iveland 

Gnr./bnr.  41/16,24 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Området er i dag benyttet som næringsområde  Ikke relevant 
2 Jord/skog Ligger i et viktig landbruksområde Ikke relevant 
3 Biologisk mangfold Området er i dag benyttet som næringsområde  Ikke relevant 
4 Landskapspåvirkn. Området er i dag benyttet som næringsområde  Ikke relevant 
5 Kulturminner/miljø Området er i dag benyttet som næringsområde  Ikke relevant 
6 Forurensing/støy Forutsetter at aktivitet på området innfrir gjeldende krav Ikke relevant 
7 Andre miljø  Området er i dag benyttet som næringsområde  Ikke relevant 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Vil ikke bli endring i forhold til dagens bruk  Ikke relevant 
9 Trafikk/transport Vil ikke bli endring i forhold til dagens bruk  Ikke relevant 
10 Barn og unge Vil ikke bli endring i forhold til dagens bruk  Ikke relevant 
11 Friluftsliv/rekr. Vil ikke bli endring i forhold til dagens bruk  Ikke relevant 
12 Næringsliv/syssels. Bedriften sysselsetter per i dag 12-15 personer   Store positive 
13 Kom. økon./tjeneste Vil ikke bli endring i forhold til dagens bruk  Ikke relevant 
14 Energibeh./løsn. Vil ikke bli endring i forhold til dagens bruk  Ikke relevant 
15 Folkeh./universell Vil ikke bli endring i forhold til dagens bruk  Ikke relevant 
16 Samfunnssikkerhet Deler av området er flomutsatt. Må tas hensyn til krav fra NVE ved 

evt. ny utbygging i området 
Negative 

17 Bo-/stedskvalitet Vil ikke bli endring i forhold til dagens bruk  Ikke relevant 
18 Andre forhold Eksisterende næringsområde  Positive 
Sammendrag vurdering:  
Området er i dag benyttet til næringsformål, og området bør endres i kommuneplanen til å bli et 
godkjent næringsområde. Foreslår at området tas med i planen, slik at dagens virksomhet kan fortsette 
videre på området. Området er lite, og i og med at det allerede i mange år har pågått 
næringsvirksomhet her, foretas det ikke en nærmere konsekvensutredning. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen.  

Forslag 
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5.2 Støleheia, Øvrebø  

Dagens 
formål 

LNF-
område 

 

Foreslått 
formål 

Nærings-
område 

Areal-
størrelse 

1830 daa 

Forslags
-stiller 

Arealplan 
for Kristian-
sands-
regionen 

Gnr./bnr.   

Vurdering av miljø og natur ressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Må avsette 60 meters byggefri sone til vann Ingen kjente 
2 Jord/skog Skogsområde Ingen kjente 
3 Biologisk mangfold 2 registreringer i naturbasen. Leikområde for orrfugl må sjekkes ut i 

videre reguleringsplanarbeid 
Negative 

4 Landskapspåvirkn. Området er allerede et etablert industriområde  
5 Kulturminner/miljø Kulturminne i området. Må avklares nærmere Negative 
6 Forurensing/støy Mange høgspentledninger. Nær avfallsdeponi. Må utarbeides felles 

hovedplan for vann og avløp for hele området 
Negative 

7 Andre miljø    
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Bygger opp om og utvider et eksisterende næringsområde Positive 
9 Trafikk/transport Ligger nært til rv 9 Positive 
10 Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente 
11 Friluftsliv/rekr. Grenser til viktig friluftsområde (skiløyper). Må tilrettelegge for 

parkering 
Ingen kjente 

12 Næringsliv/syssels. Vil gi økt etablering og sysselsetting Positive 
13 Kom. økon./tjeneste Ingen kjente Ingen kjente 
14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente 
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente 
16 Samfunnssikkerhet Mulig støy, lukt og avrenningsproblemer. Nær høgspentlinjer. 

Området må vurderes nærmere i forhold til avstandskrav for støy og 
magnetfelt 

Negative 

17 Bo-/stedskvalitet Området er avskjermet fra boligbebyggelse og er egnet for industri Positive 
18 Andre forhold Området har kapasitet for utvidelse Positive 
Sammendrag vurdering:  
Området er vurdert og sees i sammenheng med gjennom Regional arealplan for 
Kristiansandsregionen. Viser til egen konsekvens utredning for dette området. Området sees i 
sammenheng med arealplanen for Kristiansandsregionen, og en samlet diskusjon for bruken av 
arealene på Støleheia. Vennesla kommune velger å ta området med i kommuneplanen, men det må 
foretas en nærmere avgrensing/justering av arealet gjennom reguleringsplanarbeidet. I 
reguleringsplanarbeidet må området langs ledningstraseene avgrenses i samarbeid med Statnett. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen. 
 

Forslag 
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5.3 Steinsfossen, Vennesla 

Dagens 
formål 

LNF-
område 

 

Foreslått 
formål 

Nærings-
område 

Areal-
størrelse 

? daa 

Forslags
-stiller 

Birthe 
Eieland 

Gnr./bnr.  21/1 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Kon sekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ingen utredning   
2 Jord/skog        ---------   
3 Biologisk mangfold        ---------   
4 Landskapspåvirkn.        ---------   
5 Kulturminner/miljø        ---------   
6 Forurensing/støy        ---------   
7 Andre miljø         ---------   
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm.        ---------   
9 Trafikk/transport        ---------   
10 Barn og unge        ---------   
11 Friluftsliv/rekr.        ---------   
12 Næringsliv/syssels.        ---------   
13 Kom. økon./tjeneste        ---------   
14 Energibeh./løsn.        ---------   
15 Folkeh./universell        ---------   
16 Samfunnssikkerhet        ---------   
17 Bo-/stedskvalitet        ---------   
18 Andre forhold        ---------   
Sammendrag v urdering:  
Ikke ønskelig å legge beslag på dyrket mark i dette området. Bør kun utvides for det området som 
allerede er benyttet og bebygd til næringsformål. Ca. 2,5 dekar i området i nord kan tas med i planen. I 
og med at området som tas med er kun en liten justering og utvidelse av et område som allerede er 
benyttet, foretas det ingen konsekvensutredning. I området på motsatt side av veien på Steinsfossen 
er det i dagens plan avsatt et større ubebygd område for næring. 
 
Konklusjon : Foreslår at nordre del av området tas med i planen.  
 

 

 

 

 

Forslag 
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5.4 Kvivollen, Vennesla 

Dagens 
formål 

Friområde 

    

Foreslått 
formål 

Nærings-
område 

Areal-
størrelse 

4 daa 

Forslags
-stiller 

Vennesla 
kommune 

Gnr./bnr.  5/56 
Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Besk rivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Ikke relevant Ikke relevant 
2 Jord/skog Ikke relevant Ikke relevant 
3 Biologisk mangfold Ikke relevant Ikke relevant 
4 Landskapspåvirkn. Ikke relevant Ikke relevant 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente 
6 Forurensing/støy Ingen kjente Ingen kjente 
7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Området ligger midt i et næringsområde, og vil bli en naturlig del av 

dagens næringsområde 
Positive 

9 Trafikk/transport Ligger sentralt i forhold til vei og transport Positive 
10 Barn og unge Området har tidligere vært benyttet til fotballbane. Selv om det er en 

mangel på uteaktivitetsområder for barn og unge på Vikeland, bør 
ikke dette området som i dag ligger midt inne i et næringsareal være 
benyttet til barn og unge 

Negative 

11 Friluftsliv/rekr. Ingen kjente Ingen kjente 
12 Næringsliv/syssels. Vil gi økt næringsutvikling Positive 
13 Kom. økon./tjeneste Nærhet til off. vann og avløp Positive 
14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente 
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente 
16 Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente 
17 Bo-/stedskvalitet Ikke relevant Ikke relevant 
18 Andre forhold Legger beslag på området som i dag er avsatt til friområde  Negative 
Sammendrag vurdering:  
Ligger midt i et område for næring, så selv om området i dagens plan er et friområde og har vært 
benyttet til fotballbane, vil det være naturlig og mest hensiktsmessig at dette området inngår som 
næringsareal, likt med omkringliggende areal. I og med at området er lite og ligger i tilknytning til 
eksisterende og framtidig næringsområde, er det ikke foretatt nærmere konsekvensutredning 
  
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen. 
 

 

 

 

 

 

Forslag 
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6. Bebyggelse for offentlig/privat tjenesteyting 

6.1 Hægeland sentrum øst, Hægeland 

Dagens 
formål 

LNF-
område 

 

Foreslått 
formål 

Privat 
tjeneste-
yting, 
barnehage 

Areal-
størrelse 

Ca. 5 daa 

Forslags
-stiller 

Anders 
Storhei 

Gnr./bnr.  78/14 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Viser til utredning under kapittel 2.4  
2 Jord/skog        ---------   
3 Biologisk mangfold        ---------   
4 Landskapspåvirkn.        ---------   
5 Kulturminner/miljø        ---------   
6 Forurensing/støy        ---------   
7 Andre miljø         ---------   
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm.        ---------   
9 Trafikk/transport        ---------   
10 Barn og unge        ---------   
11 Friluftsliv/rekr.        ---------   
12 Næringsliv/syssels.        ---------   
13 Kom. økon./tjeneste        ---------   
14 Energibeh./løsn.        ---------   
15 Folkeh./universell        ---------   
16 Samfunnssikkerhet        ---------   
17 Bo-/stedskvalitet        ---------   
18 Andre forhold        ---------   
Sammendrag vurdering:  
Viser til konsekvensutredning for samme området under kapittel 2.4 (Hægeland sentrum øst). Ønskelig 
med utvidelse av allmennyttig formål/tjenesteyting i nærhet til skolen og et framtidig boligområde. Ser 
behov for at det kan etableres barnehage i dette område. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag 
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6.3 Bjønnåsen, Vennesla 

Dagens 
formål 

Nærings-
område 

 

Foreslått 
formål 

Privat 
tjeneste-
yting, 
barnehage, 
sykehjem, 
parkering 

Areal-
størrelse 

40 daa 

Forslags
-stiller 

Aslak 
Fjermedal/ 
Grunn-
steinen 

Gnr./bnr.  6/1,21 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Viser til egen utredning i kommunedelplan for Venneslaheia  
2 Jord/skog        ---------   
3 Biologisk mangfold        ---------   
4 Landskapspåvirkn.        ---------   
5 Kulturminner/miljø        ---------   
6 Forurensing/støy        ---------   
7 Andre miljø         ---------   
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm.        ---------   
9 Trafikk/transport        ---------   
10 Barn og unge        ---------   
11 Friluftsliv/rekr.        ---------   
12 Næringsliv/syssels.        ---------   
13 Kom. økon./tjeneste        ---------   
14 Energibeh./løsn.        ---------   
15 Folkeh./universell        ---------   
16 Samfunnssikkerhet        ---------   
17 Bo-/stedskvalitet        ---------   
18 Andre forhold        ---------   
Sammendrag vurdering:  
Området ligger innenfor planområdet for kommunedelplanen for Venneslaheia og vurderes gjennom 
Regional arealplan for Kristiansandsregionen og gjennom kommunedelplan for Venneslaheia. Viser 
spesielt til utfyllende konsekvensutredninger for dette området i utarbeidelsen av kommunedelplanen. I 
reguleringsplanarbeidet må stiene i området sikres gjennom grøntkorridorer.  
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med og at bruken av området vurderes i 
kommunedelplan for Venneslaheia. 
 

 

 

 

 

Forslag 
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7. Fritids- og turistformål 

7.1 Lauvås, Hægeland 

Dagens 
formål 

LNF-
område 

 

Foreslått 
formål 

Overnatting 
m aktiviteter 
(eks ATV 
baner) 

Areal-
størrelse 

50 daa 

Forslags
-stiller 

Bente Flak 

Gnr./bnr.  91/2 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Deler av området er myr Ingen kjente 
2 Jord/skog Området for ATV aktivitet, består av ca. 23 daa oppdyrket myr. Det 

forutsettes minimal nedbygging av jordbruksarealet. 
Negative 

3 Biologisk mangfold Området er i Naturbasen registrert som leik-område for storfugl. 
Grunneier mener at området ikke er et leik-område. Søker har 
forelagt bilder som dokumenterer ingen aktivitet i det aktuelle 
tidsrommet for leik. Ingen spor i snøen 11/4-10, mens leik ble 
observert andre steder på Lauvås i samme tidsrom. Dersom 
forestående naturtypekartlegging avdekker at aktivitetsområde for 
ATV-kjøring er et viktig område for biologisk mangfold tillates ikke 
denne aktiviteten. 

Kan være 
negative  

4 Landskapspåvirkn. Ingen påvirkning Ikke relevant 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente  
6 Forurensing/støy Deler av hytteområdet på Lauvås kan påregne støy fra ATV kjøring. 

Det er foretatt støyvurdering av Sinus AS. Rapporten viser at 
støynivået for fritidsbebyggelsen ikke vil overskride gjeldende 
grenseverdier. Det forutsettes i tillegg et tilfredsstillende resultat av 
en støyutredning i forhold til påvirkning for turgåere i området  

Kan være 
negative  

7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Styrker næringsvirksomhet og bosetting i området Store positive 
9 Trafikk/transport Veien bør utbedres ytterligere Negative 
10 Barn og unge Ingen kjente Ingen kjente  
11 Friluftsliv/rekr. Store friluftsinteresser i området. Negative  
12 Næringsliv/syssels. Vil gi økt næringsutvikling Store positive  
13 Kom. økon./tjeneste Ingen forhold Ingen kjente  
14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Ingen kjente  
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente  
16 Samfunnssikkerhet Ingen kjente Ingen kjente  
17 Bo-/stedskvalitet Ingen kjente Ingen kjente 
18 Andre forhold Ligger i et område som er avsatt til spredt fritidsbebyggelse Ingen kjente  
Sammendrag vurdering:  
Det er ønskelig med og behov for ny turismeaktivitet i kommunen. De negative konsekvensene for 
hytteeiere, friluftsaktivitet og natur, som tillatelse til ATV kjøring i området vil medføre, er små i forhold 
til de positive ringvirkningene omsøkt aktivitet kan medføre. Området for gildehus og småhytter blir lagt 
inn i kommuneplanen som fritids- og turistformål. Nærmere detaljering og plassering må vises gjennom 
reguleringsplanarbeidet. Før en evt godkjenning av området for ATV-kjøring må det foretas en 
utredning og kartlegging som viser et tilfredsstillende resultat i forhold til støy for turgåere i landskapet. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen.  

Forslag 
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8. Idrettsformål 

8.1 Honnemyr, Vennesla  

Dagens 
formål 

LNF-område 
hvor  
friluftsliv er 
dominerende 

     

 

Foreslått 
formål 

Idrett 
(leirduebane) 

Areal-
størrelse 

 daa 

Forslags
-stiller 

Vennesla 
jeger og 
fiskeforening 

Gnr./bnr.  13/1 

Vurderi ng av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Noe myr i området Ingen kjente 
2 Jord/skog Skog med høy og middels bonitet Ingen kjente 
3 Biologisk mangfold Ingen kjente. Ingen kjente  
4 Landskapspåvirkn. Ligger for seg selv og vil ikke være særlig synlig i landskapsbildet Ingen kjente 
5 Kulturminner/miljø Ingen kjente Ingen kjente  
6 Forurensing/støy Vil føre til støy, men på grunn av stor avstand til bebyggelse vil 

området sannsynligvis innfri gjeldende støykrav 
Negative 

7 Andre miljø  Ingen kjente Ingen kjente 
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm. Kan være negativt for boligbebyggelsen på Honnemyr Negative 
9 Trafikk/transport Veien må utbedres med møteplasser og nytt dekke Negative 
10 Barn og unge Ingen kjent aktivitet i området. Tiltaket er viktig for ungdom Positive  
11 Friluftsliv/rekr. Benyttet som friluftsområde og prioritert til dette formål. Ved 

regulering må det tas hensyn til friluftsinteressene i området. 
Store negative 

12 Næringsliv/syssels. Ingen betydning Ingen kjente  
13 Kom. økon./tjeneste Ingen forhold Ingen kjente  
14 Energibeh./løsn. Ingen kjente Negative 
15 Folkeh./universell Ingen kjente Ingen kjente  
16 Samfunnssikkerhet Nødvendig sikringssone rundt anlegget må framkomme i 

reguleringsplan 
Ingen kjente  

17 Bo-/stedskvalitet Kan være negativt for boligbebyggelsen på Honnemyr Negative 
18 Andre forhold Forutsetter vann- og avløpsplan Ingen kjente  
Sammendrag vurdering:  
Det er signalisert ønske om ny leirduebane, på grunn av sanering av dagens anlegg i Bjelkedalen. 
Nærmere detaljering og plassering må vises gjennom reguleringsplanarbeidet.  
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen.  
 
 
 

Forslag 
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9. Annen bebyggelse 

9.1 Kristiansand transformatorstasjon , Øvrebø  

Dagens 
formål 

LNF-
område 

 

Foreslått 
formål 

Andre typer 
anlegg, 
kraftstasjon 

Areal-
størrelse 

 daa 

Forslags
-stiller 

Statnett 

Gnr./bnr.  26/14 m.fl. 

Vurdering av miljø og naturressurser  
Nr. Tema Beskrivelse  Konsekvenser  
1 Natur/vann/landskap Viser til egen utredning av NVE  
2 Jord/skog        ---------   
3 Biologisk mangfold        ---------   
4 Landskapspåvirkn.        ---------   
5 Kulturminner/miljø Gammel ødegård like utenfor området i vest. Må tas hensyn til  
6 Forurensing/støy        ---------   
7 Andre miljø         ---------   
Vurdering av samfunnsforhold  
8 Tettstedsutv./nærm.        ---------   
9 Trafikk/transport        ---------   
10 Barn og unge        ---------   
11 Friluftsliv/rekr.        ---------   
12 Næringsliv/syssels.        ---------   
13 Kom. økon./tjeneste        ---------   
14 Energibeh./løsn.        ---------   
15 Folkeh./universell        ---------   
16 Samfunnssikkerhet        ---------   
17 Bo-/stedskvalitet        ---------   
18 Andre forhold        ---------   
Sammendrag vurdering:  
Området er i dag benyttet til omsøkte endring. Omsøkt utvidelse tas også med. Viser til egen 
konsekvensutredning for denne saken som foretas av NVE. Må utarbeides felles hovedplan for vann 
og avløp for hele området på Støleheia. 
 
Konklusjon : Foreslår at området tas med i planen. 
 

 

 

 

 

 

Forslag 
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10. Sammendrag av konsekvensutredningen  

Det er nedenfor gitt en vurdering av virkningene av de samlede 
arealbruksendringene for miljø og samfunn for alle utbyggingsområdene som er 
foreslått tatt med i kommuneplanen. 
 
 

10.1 Miljø og naturressurser: 

 
1. Naturverdier/vannmiljø/landskapsverdier/grønnstruktur  
Planforslaget er vurdert til ikke å ha noen kjente negative konsekvenser for 
naturverdier, vannmiljø, landskapsverdier eller grønnstruktur. I noen enkelte 
områder er deler av arealet myr. Der det er vann må det avsettes en 
byggeavstand på 60 meter til vann. Forhold til myr og vann vil måtte tas hensyn 
til i det videre reguleringsplanarbeidet.  

Planforslaget vil berøre viktige grønnstrukturer. Områdene må i det videre 
reguleringsplanarbeidet ivaretas med hensynssoner for grønnstruktur.  

 

2. Jord- og skogressurser  
Planforslaget er vurdert til kun å ha noen få kjente negative konsekvenser for 
jord- og skogressurser.  

Når det gjelder jordressurser er ca. 5 daa av området på Kile dyrket mark. 
Arealet er av dårlig kvalitet og ligger midt inne i et boligområde, og er lite egnet 
for jordbruksdrift i framtiden. En liten del av et annet område på Kile innehar 
gjengrodd innmarksbeite.  

På Moseidjord i Vennesla er ca. 7 daa fulldyrket mark med høy verdi. I dette 
området er det en forutsetning at jordbruksarealet bevares. 

Når det gjelder skogressurser er det i noen få enkelte områder høy bonitets 
skogsmark i deler av arealet. Ellers er det meste av områdene av middels og lav 
bonitets mark. 

 

3. Biologisk mangfold  
AT plan har gått gjennom alle områdene med planlagt utbygging. Svært mange 
av områdene hadde ingen treff mot deres miljøregistreringer. I 
utbyggingsområdene som er foreslått tatt med er det registrert mulige 
naturmiljøverdier i området vest for Mørkvann på Støleheia og vest for Grasliheia 
for området Bjønnåsen. Områdene må avklares i det videre planarbeidet. 

Ifølge Naturbasen er det i de fleste nye utbyggingsområder få tiltak som direkte 
berører kartlagte viktige naturtyper eller viltinteresser. Med unntak av områder 
for orrfugl på myrområdene i tilknytning til fritidsbebyggelse på Lauvås, samt 
beiteområde for rådyr på Skarpengland og på Homme, innehar planforslaget 
samlet sett liten negativ konsekvens for naturmangfoldet. Området nær trekkvei 
for elg over riksvei 9 i Hægeland sentrum øst må det vurderes evt. vilttiltak i 
områderegulering av området, og området med registreringer i naturbasen som 
spillområde for orrfugl på Støleheia må sjekkes ut i reguleringsplanarbeidet. For 
området på Skarpengland og på Homme nord må det i det videre planarbeidet 
avklare utbygging i forhold til beiteområde for rådyr. 

 

4. Landskapspåvirkning 
I konsekvensutredningen har en basert seg på vurderinger av landskapet knyttet 
til visuelt sårbare eller spesielt eksponerte areal og visuelle kvaliteter knyttet til 
landskapet. Områder som ligger eksponert i høyereliggende skråninger eller 
urørte områder gir negativ konsekvens for planforslaget. Det samme gjør 
byggeområder som virker visuelt forstyrrende på viktige kulturlandskap eller 
markante landskapsrom. Den samlede konsekvensen for planforslaget når det 
gjelder landskapspåvirkning er i de aller fleste områdene ikke kjente negative. 
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5. Kulturminner/kulturmiljø  
Fjellmannsvegen går gjennom området tiltenkt fritidsbebyggelse på Lauvås i 
Hægeland. Må i det videre planarbeidet avklare konflikten og lage buffersone til 
vegen. 

På Støleheia må en i det videre planarbeidet avklare konflikten med et registrert 
kulturminne. 

 

6. Forurensing/støy 
En del av områdene i Hægeland og Øvrebø kan påregne litt trafikkstøy fra riksvei 
9. Trafikkstøy må utredes i forbindelse med reguleringsplan, men det forutsettes 
løst vha. avstandskrav mot veg, støyvoll og eller fasadetiltak i boliger. 

I forbindelse med fritids- og turistformålet på Lauvås er det foretatt støyvurdering 
fra ATV kjøretøy. Overstiger ikke grenseverdier, men tiltak bør vurderes i det 
videre planarbeidet. 

På leirduebanen på Honnemyr må støyutredning og tiltak vurderes i det videre 
planarbeidet.  

I områder med eldre separate avløpsanlegg kan noen nå kobles til kommunalt 
avløp. I og med at det er mange eldre separate avløpsanlegg på Kile, kan det bli 
krav om utarbeidelse av felles avløpsplan for deler av eller hele grenda. 

Noen områder (Samkom, Lomtjønn og Støleheia) blir liggende nær 
høgspentlinjer. Områdene må i det videre planarbeidet eventuelt avgrenses i 
forhold til avstandskrav for støy og magnetfelt. 

 

7. Andre miljø konsekvenser 
Planforslaget er vurdert til ikke å ha noen kjente andre miljøkonsekvenser. 

 

 

10.2 Samfunnsforhold: 

 
8. Tettstedsutvikling/nærmiljø Med unntak av boligområdene på Kiledalen og 
Røyknes er  områdene i planforslaget er plassert i eller nær sentrumsområder 
eller annen tettstedsbebyggelse, og er tenkt ville kunne forsterke utvikling av 
områdene og dermed gi positive konsekvenser. 

 

9. Transportbehov, kollektivdekning, trafikksikkerhet, behov for 
veiutløsning  
Områdene i planforslaget er stort sett nær hovedveier og et godt utbygd 
infrastrukturnett, og med gangavstand til skole, barnehage og fritidsaktiviteter. 
Sett i forhold til innspill som er valgt ikke tatt med i planforslaget, gir områdene i 
planforslaget store positive konsekvenser. 

 

10. Barn og unge 
Med unntak av næringsformål på tidligere fotballbane på Kvivollen er 
planforslaget vurdert til ikke å ha noen kjente negative konsekvenser for barn og 
unge. Ingen av de andre områdene er i dag mye benyttet eller kommer i konflikt 
med barn og unges interesser. Rådmannen mener at området på Kvivollen, som i 
dag ligger midt inne i et næringsareal, ikke lenger vil være en sikker og trygg 
plass til benyttelse for barn og unge. 

I de fleste område er det gangavstand til skole, barnehage, fritidsaktiviteter og 
friluftsområder. Men på Kile er det behov for skoleskyss på grunn av trafikkfarlig 
skolevei. I noen områder vil det i det videre planarbeidet bli gitt krav om gang og 
sykkelvei. 
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11. Friluftsliv og rekreasjon  
Planområdet på Hægeland sentrum øst kan komme i konflikt med lysløype. Ved 
en evt. utbygging må en buffer mot lysløype etableres. Det må tilrettelegges for 
krysningspunkt.  

I alle områdene er det i det videre planarbeidet viktig å avsette grøntområder og 
grøntkorridorer. 

 

12. Næringsliv og sysselsetting  
Områdene avsatt til næring vil generere økt næringsutvikling og sysselsetting. 
Ingen av boligområde i planforslaget vil komme direkte i konflikt med 
næringsområder. 

 

13. Kommunal økonomi og tjenestetilbud                    
De fleste nye boligområdene i planforslaget bygger opp om de kommunale 
tjenestetilbudene, og vil ikke generere nye kommunale tjenestetilbud. Men i noen 
områder vil det kommunale vann- og avløpsnettet sannsynligvis oppgraderes. 

 

14. Energibehov/løsninger  
Planforslaget er vurdert til ikke å ha noen kjente konsekvenser for energibehov/ 
løsninger. 

 

15. Folkehelse/universell tilpassing 
Planforslaget er vurdert til ikke å ha noen kjente konsekvenser for folkehelse/ 
universell tilpassing.  

Områdene i planforslaget må i det videre planarbeidet legge til rette for 
folkehelse, universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

 

16. Samfunnssikkerhet 
Områdene på Hægeland ligger i et område utsatt for radon. Kartlegging av radon 
og eventuelle forebyggende tiltak vil kunne bli påkrevd i det videre planarbeidet. 
Det vil kunne settes krav om utførelse av tiltak i tråd med kommuneoverlegens 
anbefalinger (viser til vedlagt notat av 12.4.2011).  

Bratte skråninger i byggeområder må vurderes nærmere i forhold til sikring 
gjennom reguleringsplanarbeidet.  

I områder nær høgspentlinjer må områdets størrelse vurderes nærmere i forhold 
til avstandskrav for støy og magnetfelt. 

 

17. Bo-/stedskvalitet 
Boligområdene i planforslaget er vurdert til stort sett å ha positive konsekvenser i 
forhold til bo-/stedskvalitet. 

 

18. Andre forhold 
Områdene i planforslaget er vurdert til ikke å ha negative konsekvenser for andre 
forhold. 

 
 
 

Vedlegg:  
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Notat av 12.4.2011 fra kommuneoverlege Stokke vedr. tiltak i 
radonutsatte områder. 

 
 

 


