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1. Uttalelser fra offentlige myndigheter 

 

1.1 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) 

Dok.nr 16/02322-25 Dato  25.01.2017 

Som en kommune med befolkningsvekst og mange småbarnsfamilier, mener DMF det er grunn til å vurdere 
kommunens byggeråstoffsituasjon i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. DMF registrerer at det 
ikke er gjort noen grundig vurdering av ressurssituasjonen eller behovet for mineralske ressurser i 
kommunen i gjeldende kommuneplanens arealdel for Vennesla. 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015), heter det at Norge har store 
mineralressurser som det moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. 
Den regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn. Behovet for og tilgangen 
på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng. 
DMF har kun registrert ett aktivt uttak i kommunen, ved Støleheia, mens det er registrert at et uttak ved 
Drivenes ikke er kommet i drift. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har registrert flere lokalt viktige 
mineralressurser i kommunen, konsentrert i forbindelse med vassdrag nord og sørøst i kommunen. 
Forvaltning av mineralressurser omfatter ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det 
innebærer også å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for fremtiden og kommende 
generasjoner. I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, bør unngå å båndlegge registrerte 
mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned forekomster, eller legger andre begrensninger for 
framtidig utnytting av ressursene. Gjennom god planlegging kan kommunene og regionen skaffe seg en 
oversikt over hvor langt fram i tid eksisterende massetak og råstoffområder dekker behovet for byggeråstoff 
i fremtiden.  
DMF anbefaler at kommunen legger opp til en kartlegging av ressurstilgang og behovet for mineralressurser 
ved neste revidering av kommuneplanen ved å: 

 Sørge for at de har en oversikt over hvor lang forventet levetid leverandørene har på de uttak som 
dekker dagens behov, og om det er aktuelt eller mulig å utvide drift fra eksisterende uttak. 

 Lage temaplaner for mineralressurser. Planene kan lages som kommunedelplaner i hver enkelt 
kommune men vi oppfordrer sterkt til at det utarbeides regionale planer for mineral ressurser. 
Dette er i tråd med Regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som 
spesifikt sier at behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng. 

Viser videre til nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter på www.dirmin.no. 
 

Rådmannens 
merknader 

Konkrete innspill til det videre arbeidet med kommuneplanen. Kommunen har i 
planprogrammet ikke lagt opp til at det skal utarbeides temaplaner for mineralressurser, 
men ser at det kan være viktig med en kartlegging av ressurstilgang og behovet for 
mineralressurser i kommunen og regionen. I planprogrammet er det lagt opp til at 
kommunen skal vurdere behovet for masseuttak og/eller deponiområder. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av merknadene i det videre 
arbeidet med kommuneplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dirmin.no/
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1.2 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Dok.nr 16/02322-67 Dato  07.02.2017 

Planprogrammets kapittel 5.1 og 5.2 delvis åpner for og delvis indikerer at energianlegg, vassdragsmiljø, 
flom- og skredfare kan/skal ivaretas i planen gjennom vurdering av arealformål og bestemmelser, samt bruk 
av hensynssoner med tilhørende bestemmelser. God håndtering av hensyn til vassdragsmiljø, energianlegg, 
samt flom- og skredfare i kommuneplanen bidrar til forutsigbarhet rundt mulig og hensiktsmessig arealbruk. 
NVE bidrar gjerne med ytterligere veiledning gjennom samtaler eller møter med kommunen i den 
kommende planprosessen. 
Skred- og flom 
Flom og skred er naturlige prosesser. På generelt grunnlag anbefaler NVE en arealbruk som styrer utbygging 
bort fra slike farer. Kommuneplan bør bidra til forutsigbarhet og i størst mulig grad avklare hvorvidt det er 
mulig å realisere ønsket utbygging, jamfør sikkerhetskrav i TEK10. Det er kjente skred og flomutfordringer i 
Vennesla kommune. I de tilfeller hvor faresoner er kjent i område som åpnes for utbygging – gjengis disse i 
planen som hensynssone med krav om sikring. I de tilfeller faresoneavgrensing ikke foreligger, må det gis 
krav om faresonekartlegging senest på siste plannivå. NVE forutsetter at kommuneplanen ikke åpner for 
vesentlig utbygging uten reguleringsplan. Det er ikke kjent problematikk knyttet til kvikkleire og 
områdestabilitet i Vennesla kommune. Fare for områdeskred kan imidlertid ikke utelukkes. NVE anmoder 
kommunen å systematisk vurdere mulighet for områdeskred knyttet til alle nye utbyggingsområder som blir 
del av planen. Veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred angir hvordan en kan foreta innledende 
vurderinger. Tilstrekkelig områdestabilitet må være dokumentert senest på siste plannivå. I skreddatabasen 
er det registrert flere steinsprang langs veier i Vennesla. Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang, jord- og 
flomskred angir flere potensielt skredutsatte areal i kommunen. Der det åpnes for utbygging uten at det 
foreligger annen informasjon om skredsikkerhet må aktsomhetssonene gjengis på plankartet som 
hensynssoner og tilknyttes bestemmelser om at skredsikkerhet må dokumenteres i reguleringsplan. Disse 
aktsomhetskartene er grove og vil i noen tilfeller blant annet ikke få med seg skredfare knyttet til mindre 
skråninger. Viser for øvrig til retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar. 
Vassdragsmiljø 
Å holde god avstand til vassdragene vil - i tillegg til å redusere fare for skade som følge av flom og skred - 
også generelt være til fordel for å bevare vassdragsmiljøet. NVE anbefaler at kommuneplanen angir en 
generell byggeforbudssone langs vassdragene. Søgneelva er et verna vassdrag. Arealforvaltningen langs 
vassdraget bør styrke vernegrunnlaget, og må ikke komme i konflikt med dette. NVE anmoder at både åpne 
og lukkede vassdrag angis med arealformål «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone». 
Bekkelukkinger har uheldige konsekvenser for vassdragsmiljøet og har i mange tilfeller vist seg å være 
forbundet med økt flomfare. NVE anbefaler en generell bestemmelse som er til hinder for bekkelukkinger 
og som pålegger at man i reguleringsplan skal vurdere konsekvenser av å åpne gamle bekkelukkinger. NVE 
anbefaler også at man i kommuneplanprosessen legger til rette for åpning av konkrete bekkelukkinger. 
Kommunen må vurdere om planen åpner for tiltak som må behandles etter vannressursloven. Eksempelvis 
må uttak av vann og omlegging eller lukking av vassdrag som hovedregel vurderes etter denne, dersom 
tiltaket kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser. 
Energianlegg 
Planen må ta hensyn til eksisterende og eventuelt planlagte anlegg for energiproduksjon og -distribusjon. 
NVE anbefaler at kommunen i dialog med netteier (Statnett SF og Agder Energi Nett AS) angir nødvendige 
hensynssoner som sikrer drift og eventuell videreutvikling av sentral- og regionalnettet, med tilhørende 
anlegg. 

Rådmannens 
merknader 

Konkrete innspill til det videre arbeidet med kommuneplanen. Det kan nevnes at i 
kommunens planstrategi for 2016-2019 er det lagt opp til at det skal utarbeides en 
flomsonekartlegging med fokus på delområder for viktige områder. Aktsomhetskartene til 
NVE vil være et viktig grunnlag for arbeidet med arealdelen. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av merknadene i det videre 
arbeidet med kommuneplanen. 
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1.3 Vest-Agder fylkeskommune (FK). Til arealdelen 

Dok.nr 16/02322-27 Dato  25.01.2017 

Fylkeskommunen har merknader til følgende områder: 
Planfaglige forhold: 
Ny kommuneplan må ses i sammenheng med revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-
2050. 
Hensyn til klima/miljøutfordringer jamfør retningslinjer i ATP- planen må vektlegges i planarbeidet. All vekst 
i persontrafikk i byområdet skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport jfr. BMA-arbeidet og målet om 
nullvekst. 
Vennesla har i likhet med mange andre kommuner forholdsvis stor økning i antall eldre personer. I perioden 
2016-2030 er gruppen 67 år og eldre antatt å øke med mer enn 800 personer. Denne gruppen vil ofte være 
tjent med en boligstruktur som tilsvarer sentrumsbebyggelse som leiligheter. Vennesla kommune er blant 
de mest folkerike i Vest-Agder. Prognoser viser at befolkningen i Vennesla vil fortsette å øke og at 
kommunen får nest høyest befolkning i fylket etter Kristiansand innen en periode på 10 år. Vi mener ny 
arealdel bør vurdere utvidelse av dagens sentrumsområde, samt hvilke eksisterende boligområder nær 
sentrum eller kollektivaksen som kan egne seg til fortetting. 
Ettersom vurderinger ved oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel viser at det er god kapasitet og 
tilstrekkelig med byggeområder flere år frem i tid mener vi det ikke bør legges til rette for nye, større 
boligfelt ved denne rulleringen. 
Det pågår for tiden store endringer på Støleheia med etablering av nytt senter for datalagring. Endringene 
bør fremgå av kommuneplanens arealdel. 
På Vikeland har det i området regulert til næring vært flere dispensasjoner med hensyn til arealformål som 
tjenesteyting, undervisning og bolig. Ved forrige rullering av kommuneplanen var det viktig for kommunen å 
sikre arealer til industriformål. Dersom dette nå er endret bør det vurderes i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. Fylkeskommunen mener den lokale industrien bør sikres gode vilkår for 
eventuelle utvidelser eller endringer. Dette bør skje ved forutsigbar arealforvaltning med kommuneplanen 
som verktøy. 
På strekket fra Homstean til Skarpengland har det de siste årene vært en del byggeaktivitet, spesielt i form 
av småhusbebyggelse. Vi mener det vil være et relevant emne for kommuneplanens arealdel å styre denne 
utviklingen. Under emnet "vurdering av nye områder for bebyggelse og anlegg" fremgår det at kommunen 
ønsker å prioritere utbygging av sentrumsnære områder for å styrke Vennesla sentrum. Videre ønsker 
kommunen å prioritere utbygging nær de andre bomiljøene spredt rundt i kommunen. Vi savner her en 
tydelig strategi for hva som skal prioriteres og råder kommunen til å prioritere utbyggingsområder som er i 
tråd med forutsetninger som ligger til grunn for planarbeidet, spesielt bærekraftig areal og 
samfunnsutvikling. 
I fylkeskommunens strategisak 2016 er det lagt vekt på å holde en restriktiv linje med hensyn til 
omdisponering av dyrka mark. Dette er for øvrig i tråd med nasjonale mål. Vi vil derfor oppfordre til at 
planarbeidet tar hensyn til dette. 
Fylkeskommunen er positiv til å delta i planarbeidet hvis kommunen ønsker dette. For øvrig inviterer vi til 
bruk av regionalt planforum i ulike stadier av planprosessen. 
Friluftsliv: 
Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 bør tas inn i oversikten over regionale planer 
som skal legges til grunn for planarbeidet. I planen er det fastsatt arealbruksprinsipper som skal legges til 
grunn for kommunal arealplanlegging. Prinsippene omfatter blant annet føringer for hvordan hensynet til 
friluftsliv, landskap, vassdrag og fysisk aktivitet bør ivaretas ved planlegging av nye utbyggingsområder. 
Kommunen bør følge opp prinsippene i det videre arbeidet. Gjennom Regional plan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet 2014-2020 har fylkestinget vedtatt et mål om at alle kommuner skal etablere to nye 
universelt utformede rundturløyper på minimum 1 km innen 2020. Det er også pekt på at kommunene skal 
legge til rette for uorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet der folk bor. Dette kan f.eks. være turveier, 
friområder, isbaner, større leke- og aktivitetsplasser osv. Dette bør følges opp gjennom planarbeidet. I 
planarbeidet bør det legges vekt på at viktige funksjonsområder for vilt, f.eks. trekkveier, korridorer og 
spillplasser ivaretas i størst mulig grad. Eventuelle konsekvenser for kjente viltinteresser må belyses i 
planarbeidet. 
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Vannforvaltning: 
Vann er en viktig ressurs og det bør være en vurdering av kommuneplanens betydning for vannmiljøet i 
Vennesla. Vannforvaltningsplanen og vannforskriften sier at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og 
god kjemiske tilstand. Det er satt miljømål for vannkvaliteten i vannforekomstene som Vennesla kommune 
skal arbeide mot. I de områdene hvor utbygging påvirker vannmiljøet bør vannkvalitet og vannmiljø være en 
del av konsekvensutredningene. Vennesla kommune har utfordringer med forurenset grunn og deponier 
etter nedlagte Hunsfos fabrikker. 
Samferdsel: 
- Prioritere infrastrukturtiltak for gående og syklende. Etablering av snarveier for å fremme gange er 

viktig. 
- Kommunedelplan for sykkel må innarbeides i kommuneplanen. 
- Ny bebyggelse må lokaliseres i eksisterende tettstedsstruktur, nær kollektivknutepunkt eller i tilknytning 

til kollektivtrafikkens eksisterende stamnett. 
- Ny kollektivterminal på Graslia må legges inn i plankartet. 
- Etablering av ny gang/sykkelforbindelse til Hunsøya er viktig for å knytte området opp mot Vennesla 

sentrum og kollektivterminalen. Dette bør legges inn i kommuneplanen som rekkefølgekrav for videre 
utbygging på Hunsøya. 

- Dersom det skal være grunnlag for lokaltogbetjening på lengre sikt må områdene rundt foreslåtte 
stasjoner legge til rette for betydelig vekst (jmf Lokaltogutredning Vennesla- Kristiansand). I revisjon av 
kommuneplan må det tas stilling til vekstmål og arealstrategi. En utbygging i disse knutepunktene vil 
uansett være hensiktsmessig for å styrke grunnlaget for busstilbudet. 

- Fylkeskommunen er positiv til at kommunen skal utarbeide en samferdselsplan. Vi ønsker å bidra i dette 
arbeidet, og ber kommunen nyttiggjøre seg av Regional plan samferdsel for Vest-Agder 2015-2020, 
herunder temaplanen: Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020. 

Forholdet til kulturminner og kulturmiljø: 
Automatisk fredete kulturminner: 
- I Vennesla kommune finnes det et stort antall automatisk fredete kulturminner som vitner om 

kommunens kulturarv helt fra steinalder og frem til reformasjonen i 1537. Vanligvis avklares spørsmål 
rundt automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av område- og detaljreguleringer. 
For å sikre forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere anbefaler Fylkeskonservatoren at 
kommuneplanen har retningslinjer og generelle bestemmelser knyttet til automatisk fredete 
kulturminner og kulturmiljøer. Fylkeskonservatoren er gjerne behjelpelig med utarbeidelsen av slike 
retningslinjer og bestemmelser. Fylkeskonservatoren anbefaler at de automatisk fredete kulturminner 
som er kjent vises i plankartet. Kartet må oppdateres til dagens kunnskapsstatus jamfør oversikten i 
Askeladden. 

Nyere tids kulturminner: 
- Kulturminner og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven må i planen markeres som hensynssone H- 

730 
- De listeførte kirkene med nærmere avgrensede omgivelser må avsettes som Hensynssone 
- Kulturminner og kulturmiljøer som nevnes i kulturminneplanen for Vennesla "Temaplan for 

kulturminner og kulturmiljøer", som er under utarbeidelse, bør vurderes avsatt til hensynssone H-570 
- Områder med mange SEFRAK- registrerte bygninger bør vurderes satt av som hensynssone H-570. Dette 

gjelder spesielt områder der det er flere bygninger markert med rød trekant (bygninger eldre enn 1850) 
i Askeladden. 

- Planen bør gjenspeile Venneslas historie som industribygd. Et utvalg industrianlegg med tilhørende 
anlegg, herunder bla. arbeiderboliger, bør vurderes satt av som hensynssone. 

- Setesdalsbanen er foreslått fredet fra Grovane-Langåna. Strekningen bør avsettes som hensynssone. 
- Fylkeskonservatoren deltar gjerne på møte/befaring for å diskutere hvilke kulturminner og kulturmiljøer 

som bør avsettes til hensynssone, og tilhørende bestemmelser. 

Rådmannens 
merknader 

Konkrete innspill til det videre arbeidet med kommuneplanen. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av merknadene i det videre 
arbeidet med kommuneplanen. 
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1.4 Vest-Agder fylkeskommune (FK). Til samfunnsdelen 

Dok.nr 16/02322-80 Dato  23.02.2017 

Saksopplysninger til fylkestinget 
Planprogram 
Planprogrammet er basert på føringer i kommunal planstrategi hvor både samfunnsdelen og arealdelen er 
vedtatt revidert. Det legges opp til en revisjon og oppdatering av samfunnsdelen, i tråd med dagens 
utfordringsbilde. 
Utfordringsbildet 
Utfordringsbildet for Vennesla viser store forandringer i demografien, at befolkningen lever lenger og det 
blir flere eldre, endringer i sykdomsbildet og levekårsutfordringer i befolkningen generelt, behov for 
omstruktureringer i næringslivet, samt endringer i fremtidige kommunale oppgaver. Globale trender som 
temperaturendringer som følge av klimagassutslipp, urbanisering, økt andel innbyggere under 
fattigdomsgrensen, økonomisk globalisering og økt konkurranse om arbeidsplasser og arbeidskraft, samt 
økt migrasjon, økte flyktningstrømmer og økende grad av ulykker og katastrofer, vil påvirke kommunen 
fremover. Planprogrammet peker ut følgende tema som skal videreføres i revisjonsarbeidet:  

 Levekår (likeverd, likestilling , kompetanse, utdanning, oppvekstvilkår , folkehelse) 

 Utvikling (befolknings- og næringsutvikling) Kommuneplanens arealdel vil bli behandlet som egen sak. 
Vurderinger 
1. Fylkesrådmannen mener at forslag til planprogram omfatter problemstillinger som er viktige for 

fylkeskommunen. Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om å videreutvikle Vennesla 
kommune. 

Fylkeskommunens interesser ved utarbeidelse av ny kommuneplan er spesielt knyttet til følgende forhold: 

 Utvikling av kommunen til et lavutslippssamfunn. 

 Kvalifisere ungdom og innvandrere til arbeidslivet. 

 At kommunen forvalter arealene i et langsiktig perspektiv, slik at samfunns interesser knyttet til 
næringsutvikling, bosetting, jordvern, friluftsinteresser, kulturlandskap og historiske verdier blir 
ivaretatt. 

 Nullvekstmål: Prinsipper om samordnet areal og transportplanlegging er innarbeidet i kommunen 
blant annet gjennom Areal- og transportplanen for Kristiansandsregionen (ATP-planen). En revisjon 
av kommuneplanen bør videreføre dette arbeidet og basere seg på et nullvekstmål for 
personbiltrafikk som er vedtatt i Klimaforliket og nedfelt i Nasjonal transportplan. Det er viktig at 
kommuneplanen fremmer løsninger som har en målsetting om en sentrumsutvikling som prioriterer 
gående og syklende, og kan legge til rette for at flere benytter seg av kollektivtransport. En 
videreføring av dette i planer og en gjennomføring av disse, vil være gode tiltak som kan bidra til å 
støtte opp under en utvikling mot et lavutslippssamfunn. Det planlegges revisjon av gjeldende 
Areal- og transportplan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (ATP planen), og det vil være naturlig 
å se planene i sammenheng. 

 Det er viktig å tilrettelegge for helsefremmende, miljøvennlige og universelt utformede løsninger. 

 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder: Kommunen er invitert til å igangsette arbeidet og 
har gitt fylkeskommunen tilbakemelding om at sak om oppstart skal til politisk behandling i starten 
av 201 7. Arbeidet vil gi en god oversikt over friluftslivsområder i kommunen og bør ses i 
sammenheng med kommuneplanens arealdel. 

 Kommunen har et helhetlig ansvar for sine innbyggere, den videregående skolen har ansvar for god 
opplæring. 

 Levekår: Helsesøsterressursen er svært viktig for skolen. En del av arbeidet med det psykososiale 
miljøet og viktig for elevenes helse. 

 Lærlinger: Sikre kommunens behov for fagpersonell og gir ungdommer mulighet til å fullføre sin 
utdannelse. Stå sammen om å utvikle Vennesla videregående skole. 

  Inkludering: Viktig med samarbeid med karriere Kristiansand når det gjelder videregående 
utdanning for voksne flyktninger. 

2. Vest-Agder fylkeskommune mener at følgende innspill til planarbeidet bør innarbeides i det videre 
arbeidet:  
Gjeldende kommuneplan 
I forslag til planprogram side 7 blir det referert til viktige hovedgrep fra gjeldende kommuneplan. Det 
bør også suppleres et punkt med bolig slik at bolig, areal og transport sees i sammenheng. Øvrige 
punkter anbefales videreført. 
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Nasjonale og regionale føringer 
Nasjonale: Suppleres med: 

 Forskrift om rammer for vannforvaltning (Vannforskriften) 
Regionale: Suppleres med: 

 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021, med tilhørende tiltaksprogram 

 Regional planstrategi 

 Regional plan samferdsel for Vest-Agder 2015-2020, herunder temaplanen. Plan for 
kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020. 

 Strategi for kulturminnefeltet: Kulturarv 2020 

 Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020 

 Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020 

 Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020 
Utredningsbehov 
Kommunens senterstruktur bør sikre at befolkningen får god tilgang til service og tjenester der de bor. 
Tilsvarende å gjøre rede for hvordan folks mobilitet ivaretas for ulike alders-/befolkningsgrupper og alle 
typer funksjonsnivåer. Fylkeskommunen støtter, og vil delta i arbeidet med å få utarbeidet 
fremtidsbilder for kommunens langsiktige utvikling. 
Ved oppdatering av kommunens oversiktsdokument innen folkehelse vil det kunne benyttes oppdaterte 
tall fra Ungdata-undersøkelsen 2016. I februar frigis også nye data på knutepunktsnivå fra 
folkehelseundersøkelsen i Agder 2015. 
Levekår og folkehelse 
Planprogrammet tar inn over seg de mest sentrale overordnede levekårsutfordringene kommunen 
mener å ha. I planprogrammets forslag til tema for selve planarbeidet, vil folkehelserelaterte undertema 
belyses videre. 
Det er viktig å ta med at befolkningsutvikling, oppvekst, økt innvandring, aldrende befolkning, økt 
arbeidsledighet, m.m. er viktige faktorer for framtidig planlegging knyttet til folkehelse. 
Disse faktorene nevnes i planprogrammet, delvis i statusoppsummering, delvis også som egne 
fokusområder. I planarbeidet bør fokusområdet folkehelse 
med mål/delmål /strategier sees i sammenheng med de andre fokusområdene. 
Vedrørende folkehelse er det også utviklet et planverktøy for bedre stedsutvikling, se lenke; 
http://smsprosjektet.no/ 
Overordnede arealstrategier 
Regionplan Agder 2020 legger vekt på at klimahensyn skal være overordnet i forbindelse med alle 
politiske beslutninger i landsdelen. Vennesla kommune skal ved arealdisponeringer bidra til en 
balansert vekst rundt Kristiansand. Arealbehov som er relevante å vurdere: 

 Utbygging av f.eks. barnehage, skoler og omsorgsboliger 

 Næringsområder 

  Boligbygging i knutepunktet og langs kollektivakser  

  Overordnet infrastruktur for vei 

Fylkestinget har behandlet saken i møte 14.02.2017 sak 7/17 med følgende vedtak: 
1. Fylkestinget slutter seg til melding om oppstart av revisjon av planarbeidet for kommuneplanens 

samfunnsdel for Vennesla 2018-2030, og stiller seg positiv til å bistå i planarbeidet. 
2. Fylkestinget anbefaler Vennesla kommune å innarbeide innspillene vedrørende følgende punkter i 

det videre arbeidet: 

 Videreføring av punkter fra gjeldende kommuneplan 

 Nasjonale og regionale føringer 

 Utredningsbehov 

 Levekår og folkehelse 

 Overordnede arealstrategier 

Rådmannens 
merknader 

Konkrete innspill til planprogrammet, samt til det videre arbeidet med kommuneplanen. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet, med unntak av 
supplering av nevnte regionale føringer. Andre punkter samsvarer med planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av merknadene i det videre 
arbeidet med kommuneplanen. 

 

 

http://smsprosjektet.no/
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1.5 Statens vegvesen (SVV) 

Dok.nr 16/02322-64 Dato  06.02.2017 

Statens vegvesen ser positivt på at det skal utarbeides en samferdselsplan (temaplan) som grunnlag for 
kommuneplanen. Etter informasjon fra Vest-Agder fylkeskommune er dette arbeidet allerede i gang. 
Bestemmelser til kommuneplanen: 
Ved vedtak av ny plan- og bygningslov i 2008 ble det gjort endringer i vegloven § 29 første ledd første 
punktum. «Langs offentleg veg skal det vere byggegrenser fastsette med heimel i denne lova, dersom ikkje 
anna følgjer av arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.» I forbindelse 
med denne endringen av vegloven har departementet skrevet følgende: «§ 29 første ledd første punktum 
endres slik at byggegrenser også kan fastsettes gjennom arealdel av kommuneplan. Til nå har byggegrenser 
bare blitt fastlagt i reguleringsplan. Endringen innebærer at praksis og ansvarsfordeling mv. mellom 
kommunen og vegmyndighetene som er etablert for reguleringsplaner for medvirkning, godkjenning av 
enkeltsaker, dispensasjon, klage mv. heretter også legges til grunn for behandling av saker der det er 
fastsatt byggegrenser i kommuneplanens arealdel. Disse vil komme fram som hensynssone etter 
plan- og bygningsloven § 11-8.» 
Vegdirektoratet har gitt tilbakemelding om at de primært ønsker at byggegrensene langs riks- og fylkesveger 
legges inn i kommuneplanens arealdel og vi oppfordrer til at dette gjøres ved revisjon av kommuneplanen 
for Vennesla. 

Rådmannens 
merknader 

Konkrete innspill til det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av merknadene i det videre 
arbeidet med kommuneplanen. 

 

 

 

1.6 Forsvarsbygg (FB) 

Dok.nr 16/02322-18 Dato  17.01.2017 

Forsvarsbygg gir høringssvar til denne typen saker med det utgangspunkt å ivareta Forsvarets 
arealbruksinteresser. Det bemerkes at Forsvaret har installasjoner i kommunen, men er ikke nevnt i 
høringsdokumentene. Vi forutsetter imidlertid at Forsvarets arealbruksinteresser vil bli ivaretatt videre ved 
revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Rådmannens 
merknader 

Rådmannen vil imøtekomme FB sitt ønske.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til etterretning i det vider planarbeidet. 

 

 

 

1.7 Norsk maritimt museum (NMM) 

Dok.nr 16/02322-81 Dato  08.02.2017 

Gjør oppmerksom på at reguleringsplaner som kommuneplanen vil ligge til grunn for må sendes NMM på 
høring på vanlig vis. Har utover dette ingen merknader til planprogrammet.  Ønsker holdes oppdatert i det 
videre arbeidet med planen. 

Rådmannens 
merknader 

Rådmannen vil imøtekomme NMM sitt ønske.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til etterretning i det vider planarbeidet. 
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1.8 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (FM) 

Dok.nr 16/02322-38 Dato  03.02.2017 

Planprogrammet skal ifølge kommunens brev inneholde beskrivelse av planprosessen og føringer for hvilke 
temaer som skal vurderes i revisjonen av kommuneplanen. Fylkesmannen ser det som svært positivt at 
både arealdelen og samfunnsdelen revideres samtidig, selv om samfunnsdelen ble revidert så kort tilbake 
som i 2015. For best mulig påvirkning på utviklingen i kommunen er det etter vårt syn svært viktig med 
tverrfaglig og tverrsektoriell innsats for å oppnå ønskede resultater. 
Miljøvernavdelingens innspill til samfunnsdelen: 
Påvirkning på levekår og folkehelse: 
Mener at kommunens satsing på utdanning for å styrke levekår er viktig. Minner om at det er viktig at 
strategien om bedring av folkehelse og levekår konkretiseres gjennom arealdel og handlingsdel. Minner 
også om at en viktig oppgave etter plan og bygningsloven er å fremme befolkningens helse og motvirke 
sosiale helseforskjeller. Plan og bygningsloven er et av de viktigste verktøy for positiv påvirkning på 
folkehelsen. Helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, samt tilrettelegging for gode levekår kjennetegnes 
med blant annet utdanningsnivå, inkludering, sosiale møteplasser, tilgang til grønne omgivelser fra boligen, 
og uteområder hvor flere generasjoner kan være sammen. Påvirkning på folkehelse og levekår henger også 
sammen med enklere hverdagsliv for «folk flest» ved blant annet enkel tilkomst til daglige gjøremål som 
barnehage, skole, butikker, kollektivtrafikk og arbeidsplasser. Det er en stor gevinst om disse ligger godt 
organisert i forhold til hverandre. Dette henger igjen sammen med de statlige planretningslinjene for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
Boligsosiale forhold: 
En av oppgavene gjennom plan og bygningsloven er å motvirke sosiale helseforskjeller. Å bedre helsen til 
utsatte grupper er svært viktig. Manglende inkludering og utenforskap for deler av befolkningen kan 
medføre sosiale helseforskjeller i befolkningen. Boligsosiale forhold (gode boliger) kan være viktig for å 
bedre helsesituasjonen for de gruppene som ligger lavt på helsestatistikken. 
Klima og energi: 
Støtter kommunens ønske om en bærekraftig utvikling som skal legges til grunn for videre utvikling ved 
blant annet å ta klima- og miljøhensyn i arealplanleggingen. Viser til miljokommune.no. 
Minner om statlige planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene, sist revidert 15.11.2016. 
Planretningslinjene skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt øke miljøvennlig energiomlegging. 
Kommunens klima og energisatsing må forankres i samfunnsdelen. Minner også om «Klimasats» som støtter 
klimasatsing i kommunene. Eventuelle tiltak må være politisk forankret. 
Miljøvernavdelingens innspill til arealdelen: 
Utvikling av sentrumsområder og nedprioritering av ubebygde boligområder: 
Støtter kommunens vurdering om prioritering av utbygging av sentrumsområdene. Det er store 
utviklingsprosjekter på gang, eksempelvis på Hunsøya. I tillegg er det satsing i Vennesla sentrum og på 
Moseidmoen. Nyetablering av virksomheter som datalagring på Støleheia vil kunne bidra til mange nye 
arbeidsplasser og også nye innbyggere i kommunen. Mener kommunen ikke bør satse på boligutvikling i 
både sentrumsområder og i de mer perifere delene av kommunen. Mener kommunen bør nedprioritere 
enkelte ubebygde områder som allerede ligger inne i kommuneplanen og som ikke oppfyller kriteriene i de 
nye nasjonale målene om samordnet arealplanlegging. Mener kommunen derfor i kommuneplanen bør 
redusere omfanget av spredt bosetting i LNF-områdene.  
Tilrettelegging for økt kollektivbruk og ny lokalisering av togstasjon: 
Mener det er svært viktig for oppfylling av nasjonale målsettinger om klima og miljø, at kommunen satser 
på et godt kollektivtilbud. I denne sammenhengen er lokalisering av ny togstasjon i sentrum viktig for 
tilrettelegging for økt kollektivbruk og fortetting. Støtter BANE NOR (tidligere Jernbaneverket) i at for å 
lykkes med en lokaltogpendel er det en forutsetning at det legges opp til en arealbruk som støtter opp 
under knutepunktutvikling og fortetting rundt stasjonsområdene. 
Støyproblematikk: 
Ser at det vurderes å ta inn avviksområder for støy i ny kommuneplan i sentrumsområder hvor det skal 
tillates bebyggelse ut over kravene i T-1422. Mener det bør være mulig å oppnå høy arealutnyttelse i alle 
deler av kommunen samtidig som støykravene oppfylles. I sentrumsområder med trafikkstøy, lar dette seg 
oftest løse med egne bestemmelser om «stille side» der minimum et soverom i boligen vender bort fra 
støykilden. 

http://www.miljokommune.no/
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Overvannshåndtering: 
Minner om at håndtering av overvann er et viktig tiltak for tilpasning til klimaendringer. Krav til håndtering 
av overvann bør tas inn i egne bestemmelser til arealdelen. Viser til miljokommune.no.. 
Mineralressurser og massedeponi: 
Støtter innspillet fra Direktoratet for mineralforvaltning om avsetting av nye områder med mineralressurser. 
Kommunen bør gjennom arealbruken også sikre tilkomst til disse områdene. Mener det også bør avsettes 
områder for massedeponi for midlertidig og permanent lagring av masser. 
Beredskap: 
Tidligere innspill fra beredskapssjefen til planstrategien er tatt til etterretning i planprogrammet. 
Medvirkning: 
Støtter kommunen i at det skal tilrettelegges for medvirkning i planarbeidet av utsatte grupper som barn og 
unge. Grupper som krever spesiell tilrettelegging, eller ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres aktiv 
medvirkning. 

Rådmannens 
merknader 

Konkrete innspill til det videre arbeidet med kommuneplanen. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av merknadene i det videre 
arbeidet med kommuneplanen. 

 

 

 

1.9 Agder Energi Vannkraft (AEVK) 

Dok.nr 16/02322-78 Dato  10.02.2017 

Som kjent har AEVK flere anlegg i Vennesla kommune; Hunsfoss, Steinsfoss, Nomeland og delvis Iveland 
kraftverk. Ber kommunen gjøre en vurdering av hvordan de ulike anlegg bør vises på kartet, og hvilke 
arealer som bør gis en særskilt arealbrukskategori. NVE anbefaler arealbrukskategori byggeområde med 
formål kraftproduksjon. Ber derfor om at kommunen avmerker Beihølen som er inntaket til Steinsfoss 
kraftstasjon, området rundt Nomeland kraftstasjon og området ved Dam Gåseflå på kartet slik som det for 
eksempel er gjort med Hunsfoss kraftstasjon. AEVK kan utarbeide et detaljert forslag med avgrensing. 

Rådmannens 
merknader 

Konkret innspill til det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av merknadene i det videre 
arbeidet med kommuneplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miljokommune.no/
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2. Uttalelser fra organisasjoner, interessegrupper, private, etc 

2.1 Hægeland Bygderåd (HB) 

Dok.nr 16/02322-61 Dato  07.02.2017 

HB har følgende innspill til kommuneplanarbeidet: 
Flerbrukshall på Eikeland 
HB er orientert om innspill fra Initiativgruppa for ny flerbrukshall på Hægeland. Stiller seg bak forslaget. 
Utvidelse av ski- og lekeområdet på eikelandsjordene.  
Tilbudet ved akebakken ved Eikeland bør sikres i kommuneplanen. Dette er et populært tilbud som har stort 
potensiale. Dette gir bygda et godt lavterskeltilbud for uteaktiviteter også på vinteren. Et avsatt formål til 
dette vil gi bygda muligheter for tilrettelegging av leirplass og eventuelt gapahuk o.l. 
Gang- og sykkelveg langs eikelandssletta  
Trafikksikkerhetshensyn lang denne vegen bør prioriteres. Det er gående langs denne vegen som daglig 
bruker den til og fra skole og barnehage. Fartsgrensen på 60 km/t bør mulig vurderes senket. 
Gang- og sykkelveg langs gamleveien  
Langs gamleveien på Hægeland trengs det av trafikksikkerhetsmessige hensyn for barn og unge gang- og 
sykkelveg. Dette er skoleveg for de fleste barna på Hægeland. Strekninger har lange strekk som gir høy 
hastighet og flere kryssinger av biltrafikk som skaper farlige situasjoner. Vegen er i dårlig stand og 
infrastrukturen trenger opprusting. Det anbefales at kommunen tar ansvaret for strekningen. 
Park and ride  
Ved hægelandskrysset ligger to bussholdeplasser. Disse bør ha tilfredsstillende park and ride-
parkeringsplasser for å oppfordre til mer bruk av kollektivtransport. Dette er i henhold til nasjonale føringer 
som sier at det skal tilrettelegges for at transportøkningen skjer ved kollektiv, sykkel og gange. Denne 
satsingen vil samsvare med et utvidet busstilbud mellom Hægeland og Kristiansand som i dag har mange 
pendlere.  
Eldreboliger/kommunalboliger  
Hægelandsheimen omsorgssenter har sprengt kapasitet og trenger muligheter for utvidelse. I tilknytning til 
Hægelandsheimen trengs det areal for tilrettelegging for eldreboliger og kommunale boliger. I fremtiden vil 
dette behovet øke i følge prognosene. Kommunen bes vurdere areal avsatt til dette på Hægeland da dette 
vil støtte opp under eksisterende sosial infrastruktur. 
Aktivitetspark i sentrum  
I tråd med LISA-prosjektet og utredningen som ble gjort da vil Hægeland Bygderåd anbefalte kommunen om 
å følge opp dette arbeidet, da pekes det spesielt på området rundt Hægelandsvannet som innehar et stort 
potensiale for å kunne anlegge park- og aktivitetsområder. Dette kan være bading, stier, lekeplasser og 
tilknytninger av stier. Turstier foreslås å anlegges som et helhetlig stinettverk som går rundt hele 
Hægelandsvannet. Et tilrettelagt tur og rekreasjonsområde vil kunne gjøre stopp mer attraktivt. 
Turveier  
Et turveinettverk fra Hægelandsvannet og videre mot Sandlandsvannet foreslås lagt inn i kommuneplanen 
som sikret turvei. Dette for å sikre arealet mot å bli bygget ned i fremtiden og for å mulig opparbeide denne 
til en vesentlig bedre standard. Dette vil knytte Hægeland mot de fine bade- og turområdene i vestbygda og 
på Sandland. Turveiene vil bli et fint tilbud for sykling, jogging og gåturer. Hægeland er også et naturlig 
stoppested for hyttefolk og andre turister. 
Gang- og sykkelveg til Kile  
For å stimulere til ytterligere bruk av sykkel og gange bør det reguleres inn gang- og sykkelveg mellom 
Hægeland og Kile. Disse to stedene har sterk tilknytning og begge stedene vil dra nytte av å kunne sykle på 
en trafikksikker måte. Midt-Agder Friluftsråd har en rute fra Grovane til Kile, videre til Bringsvær og videre. 
Dette er en rute som blir mye brukt av skolebarn som sykler fra Kile til Bringsvær i regi av Kristiansand 
kommune. 

Rådmannens 
merknader 

Konkrete innspill til det videre arbeidet med kommuneplanen. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av merknadene i det videre 
arbeidet med kommuneplanen. 
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2.2 Initiativgruppa for ny flerbrukshall på Hægeland (IFH) 

Dok.nr 16/02322-75 Dato  08.02.2017 

IFH ønsker å skape muligheter i bygda, hvor barna i bygda leker, utfolder seg innen breddeidrett og driver 
med forskjellige kulturelle aktiviteter, samt til den dagen de voksne ikke lengre har noen god grunn for å la 
være å trene, fordi de synes det er en god unnskyldning at det er langt å kjøre til Øvrebø eller til Vennesla 
på kvelden. Ønsker å kunne samle hele bygda til feiring på 17.Mai - i et bygg som har sitteplass til alle. Til at 
alle lag, foreninger, menigheter, ungdomsklubber og andre som ønsker kan få bruke et godt tilpasset 
publikumsbygg - et bygg som er tilgjengelig for alle brukere, uansett om man løper maraton eller mener et 
par trappetrinn er noe mye. Ønsker å høre om de gøye gymtimene de har hatt på skolen i den flotte hallen. 
Og til å se hallen bli brukt av barnehagen, SFO og av alle de voksne som trenger en liten dytt og gode 
fasiliteter for å holde seg i form. Ønsker at aktiviteten blir så høy at vi må etablere eget idrettslag på 
Hægeland og til den dagen de kan åpne og ta i bruk ny flerbrukshall på Hægeland. IFH er en liten gruppe 
som med dette tar et privat initiativ til å legge til rette for, og jobbe for at bygda skal få en ny «storstue». 
De tar initiativ til å foreslå og jobbe med det mange har snakket om i flere år. En hall og et uteområde i 
tilknytning som gir muligheter. Hallen kan være en mulighet for å etablere en arena for kultur og masse 
aktiviteter. Også en mulighet for at oppvekstsenteret kan utvides med f.eks kantine, skolekjøkken eller flere 
klasserom i tilknytning til hallen. En mulighet for at ungdommene i bygda kan få et flott samlingssted. En 
mulighet til også å få egen kunstgressbane som den på Homme ved hallen. Flerbrukshaller gir muligheter. 
Kanskje er det hensiktsmessig å ha et samlet bibliotek i tilknytning til flerbrukshallen/skolen. Et 
forsamlingslokale som Frivillighetssentralen, Helselaget, Skytterlaget, Skogeierlaget, Viltlaget eller de mange 
andre lag kan ha sine samlinger og aktiviteter i. En Scene for de festlige lag, eller for konserter. Et 
samlingspunkt. Et grendehus. Et allaktivitetsbygg. Når kommuneplanens arealdel nå skal revideres er dette 
en rett anledning til å begynne å glede seg, og til å jobbe konkret. Har derfor meldt inn forslag om å avsette 
areal ved Oppvekstsenteret til offentlig tjenesteyting. En ny flerbrukshall på Hægeland krever en stor 
innsats. De tar initiativet, men trenger å ha med politikere og de som jobber i administrasjonen til å hjelpe. 
Grunneier Anders Storhei har tidligere avsatt et større område for offentlig tjenesteyting når det var planer 
om å bygge barnehage. Når de nå ønsket å foreslå mer arealer avsatt til ny flerbrukshall var det positive 
svaret der omtrent før spørsmålet var ferdig stilt. Likevel mener de det er fornuftig at kommunen tar en 
vurdering av hvor stort areal totalt sett som skal avsettes i kommuneplanen til offentlig tjenesteyting, da 
med tanke på det arealet som ligger der i dag (tiltenkt barnehage), i tillegg til nytt foreslått areal. Foreslår 
det tas en dialog mellom kommunen og grunneiere nå i prosessen med arealdelen av kommuneplanen, om 
eventuelt å finne en hensiktsmessig justering av grensen mellom areal for fremtidig boligbygging og areal 
for offentlig tjenesteyting. IFH ser også mulighetene til å knytte sammen område rundt Oppvekstsenteret og 
en ny flerbrukshall med lysløypa. Ønsker at lysløypa får et løft ved å oppgradere til gangvei sommerstid som 
kan benyttes av alle. Viktig for folkehelsa. Håper kommunen ser de samme mulighetene som IFH gjør, setter 
av areal til formålet i kommuneplanen og er villige til å jobbe videre med forslaget om ny flerbrukshall. De 
tør allerede mene at de skal klare å skape stort engasjement for å få bygda til å delta på dugnadstimene 
som skal til. De tar utfordringen og stiller opp om for mer informasjon eller ved ønsker om å diskutere 
forslaget.  

Rådmannens 
merknader 

Konkret innspill til det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av innspillet i det videre 
arbeidet med kommuneplanen. Det vises videre til det konkrete arealinnspillet til 
Initiativgruppa for ny flerbrukshall på Hægeland nedenfor under “Uttalelser fra private og 
andre med endringsforslag til kommuneplanens arealdel”. 
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2.3 Norsk Ornitologisk forening Kristiansand og omegn lokallag (NOF) 

Dok.nr 16/02322-77 Dato  08.02.2017 

I første omgang ønsker ornitologisk forening å gjøre oppmerksom på verdiene vi ser i Kilefjordens sørvestre 
deler. Dette er et grundtvannsområde med tilstøtende våtmarker ved Holmane, der elva/bekken fra 
Hægelandsvannet renner ut i Kilefjorden. Området ser ut til å ha et rikt fugleliv, men manglende 
dokumentasjon viser at området bør undersøkes nærmere mhp. biologisk mangfold generelt og fugl 
spesielt. NOF finner området svært interessant. Observasjoner som blir gjort vil bli registrert på 
artsobservasjoner.no 

Rådmannens 
merknader 

Rådmannen tar innspillet til etterretning.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til etterretning i det videre planarbeidet. 

 

 

 

2.4 Vennesla kommunale råd for funksjonshemmede 

Dok.nr 16/02322-23 Dato  24.01.2017 

I møte 17.01.2017 ble de informert om pågående planarbeid. Rådet viser til at de tidligere har uttalt seg til 
kommuneplanen ved brev av 24.03.2011 og 09.03.2015. Rådet henviser til disse to brevene, og vil samtidig 
bemerke at det er viktig med nok handicap-plasser. 

Rådmannens 
merknader 

De tidligere uttalelsene vil være konkrete innspill til det videre arbeidet med 
kommuneplanen. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til etterretning og vurderes i det videre planarbeidet. 

 

 

 

2.5 Vennesla boligstiftelse 

Dok.nr 16/02322-34 Dato  02.02.2017 

Med bakgrunn i vedtak i både Vennesla boligstiftelse og Vennesla boligstiftelse for erverv og drift ble det 
avholdt et møte 10.1.17 mellom kommunen og leder Tonstad, samt administrasjon i stiftelsene. Tema var 
revidering av kommuneplanen og innspill på om noen av stiftelsens eiendommer kan øke fleksibilitet for 
kommunen i forhold til framtidige behov. I møtet ble det særlig pekt på eiendommen i Ringvegen bør 
vurderes avsatt til formål tjenesteyting. Også andre eiendommer kan være aktuelle å vurdere i revidering av 
kommuneplanen. En evt. endring i formål må godkjennes i stiftelsenes styre og en må derfor ta forbehold 
om dette. 

Rådmannens 
merknader 

Konkret innspill til det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til etterretning i det videre planarbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artsobservasjoner.no/
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2.6 Vennesla senterparti 

Dok.nr 16/02322-60 Dato  07.02.2017 

Senterpartiet opplyser at innspillene bygger på innbyggermøte i Vennesla, Øvrebø og Hægeland og på 
arbeid i styret og kommunestyregruppa. En del punkter går både på kommuneplanen og områdeplaner. Det 
er ikke skilt mellom samfunnsdelen og arealdelen, og mange innspill har innvirkning på begge. 
Innspill som gjelder utvikling av lokalsenter, kan være nevnt under flere overskrifter. 
A. Samfunnsutvikling 
Sentrumsutvikling 
1. Utvikling av Vennesla som kommunesenter: 
- Et framtidig kjøpesenter bør ligge i sentrum for ikke å fragmentere og svekke kommunesenteret. Det er 

ikke grunnlag for to kjøpesenter for posehandel. 
- Hunsøya må primært utvikles for industri, tjenesteyting og «tyngre» varehandel. NB: Viktig med 

byggeklart, sentrumsnært område for data- og teknologibedrifter, jf. kort vei til Stølen. 
- For å hindre handelslekkasje og binde sammen kommunen må Fv 454 få en bedre veistandard, som 

også er nødvendig for å få kollektivtilbud. 
2. Utvikling av nærområdet: 
- Innfartsparkering: Samkom, Moseid og Vikeland for å fange opp pendlere fra sideveier. 
- Setesdalsbanen og Tømmerrenna er de sterkeste og mest besøkte turistanleggene i kommunen. Tiltak 

sammen med Setesdalsbanen for å videreutvikle: 
- Parkeringsplass, også for busser fra krusskip 
- Finne ei løsning med sti/turløype som alternativ til gangtrafikk i sporet. 

3. Utvikling av Skarpengland som lokalsenter: 
- Reguleringsplanen som er under arbeid/revisjon av kommuneplanen: 

- Tiden og utviklingen har stått stille lenge nok. Ønsker fortgang nå når departementet har gitt 
svar på spørsmålet om rundkjøring. 

- Næringsdrivende står klar til å bygge. Kan gi 10 arbeidsplasser. 
 Planen må gi god trafikkløysing. 
 Ikke rasere eksisterende bygningsmasse for å gi bymessig utforming. 
 Veien forbi Øvrebø frikirke er trafikkfarlig når mange ungdommer er samlet utenfor 

lokalene på kveldstid. 
 Det må reguleres inn område for innfartsparkering. NB: (Innspill til både 

samfunnsdelen og arealplanen.) Jf. begrunnelse i tilsvarende pkt. Hægeland. 

 Saken om omsorgsboliger (6 tomter – 8 leiligheter?) har stoppet opp. Må inn i 
planen! 

6. Utvikling av nærområdet til lokalsenteret: 
- Byggefelt 

- Monan har vært spilt inn tidligere, og er stadig aktuelt. 
- Homme (ny bro og gangvei med undergang under Rv 9 er på plass). 
- Et område øst for Eikeland oppvekstsenter. 

- Oppvekst og folkehelse 
- Løpende opptak i barnehagen. 
- Legge opp til naturbarnehage for samtidig å kunne øke kapasiteten. 
- Med tidsperspektiv 2030 er tiden moden for å planlegge bygging av idrettshall med 

flerbruksfunksjoner ved oppvekstsenteret. 
 Kan få innført av skolemåltid og dermed større arealbehov. 
 Hvile- og sanitærrom for utearbeidende ansatt i teknisk og park/idrett vil gi bedre 

arbeidsmiljø og spare tid til kjøring fram og tilbake til Sentrum for å ta matpause. 
 Bibliotek ved oppvekstsenteret eller som bok i butikk (tidvis betjent som i Iveland). Så 

lenge biblioteket er på Herredshuset, må en legge opp til at det mest mulig er den same 
personen som utfører arbeidet. 

 Lokale til spedbarnkontrollen som skulle flytte til Øvrebø, men som havna i Vennesla 
sentrum. 

- Behov for lett tilgjengelig rulleskiløype for skolen og til trim, siden snøforholdene for skilek og 
skigåing for trim ser ut til å bli kortere enn før. 

- Sykkelsti Kile – Hægeland. 
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B. Næringsutvikling 
- Tilgang til fiberkabel er en forutsetning for både små og store bedrifter og selvstendig næringsdrivende, 

som for eksempel gårdsbruk. 
- Vennesla sentrum og Hunsøya. Se pkt. A 1. 
- Uferdige industriområder taper i konkurransen med byggeklare områder. Jf. Skarpengland og 
- Hægeland. Se pkt. A 3 og 5 
- Turisme. Setesdalsbanen og Tømmerrenna. Se pkt. A 2. 
- Spredt boligbygging LNF-område: Arealgrense for uthus/garasje må være mer fleksibel for 

næringsdrivende (transport, anleggsmaskiner, osv.) Næringsfiendtlig med max 70 m2. 
C. Bærekraftig utvikling – miljø, klima 
1. Gjennomføre grønt skifte i kommunale byggeprosjekt: 
- Vennesla kommune slutter seg til stafettaksjonen «Ordførere for tre» igangsett av ordfører Ellen 

Solbrække, Rakkstad kommune i 2015. 
- Oppføring av alle kommunale bygg i Vennesla kommune skal i størst mulig grad skje ved bruk av 

fornybare materialer og innenfor bærekraftige rammer. Siktemål: Lavt CO2-avtrykk. Vil trolig 
komme nasjonale krav i planperioden. 

- Ved bygging i kommunal regi skal alltid massivtre og tre i bærekonstruksjoner vurderes. Dette skal 
vere med i anbudsgrunnlaget. 

- Det samme skal gjelde for solcellepanel på taket. 
Viser til fakta vedr. CO ² 

2. Vern av matjord 
- Vennesla kommunestyre må vedta 

- En klar viljeserklæring om at kommunen ønsker å føre en streng politikk for å ta vare på matjord og 
dyrkbar jord. Grunnprinsipp: Matjord skal brukes til å produsere mat.  

- Retningslinjer om tiltak der det av samfunnsmessige hensyn er helt nødvendig å omdisponere et 
areal med dyrka eller dyrkbar jord (f.eks. gang- og sykkelveger). 

 Utbygger plikter å legge fram oversikt over jordressurser, jordanalyser og planer for å ta 
vare på all matjord slik at den kan brukes til jordforbedring av eksisterende 
jordbruksareal og til nydyrking. 

 Utbygger dekker kostnadene. 
- Regler for disponering av denne matjorda. 
- Forbud mot at matjord blir brukt til planering av veiskråninger og til plener. Her kan det brukes 

kompostjord. 
- Forbud mot at sentrumsnær dyrkajord blir liggende ubrukt i påvente av omdisponering. 
Viser til fakta vedr. jordbruksareal 

D. Oppvekst 
1. Barnehage og grunnskole 
- Barnehagene i Vennesla skal ha løpende opptak. 
- Naturbarnehage både for å utvikle glede ved friluftsliv og for å øke kapasiteten. 
- Barnehage og grunnskole skal arbeide for å styrke lokal identitet med tanke på lokalkunnskap, kultur og 

dialekt. 
- Levekår/utdanningsnivå/resultat i grunnskolen: Skoler og foreldre må gå sammen om å skape mer 

motivasjon og gode holdninger for læring. Dette samarbeidet må gå fra barnehage til ungdomsskole og 
kan hindre frafall i videregående skole. Det handler også om ambisjoner og forventninger. 

- System for oppfølging av nyansatte. 
2. Voksenopplæring 
- Med tanke på å fremme integrering og språkutvikling er det uheldig med så skarpt skille mellom 

Vennesla vgs (fylkeskommunal) og Voksenopplæringa (kommunal). Må motvirke tankegangen om «dei 
og vi». Det bør startes et prosjekt for å utvikle samarbeid både pedagogisk og sosialt. 
- Utfordre elevene til å finne løsninger 
- Hospitering? Bytte klasserom? 

E. Helse og omsorg. Folkehelse 
- Omsorgsboliger Skarpengland. Jf. pkt. A 3. 
- Boliger for vanskeligstilte: Det må (helst i planfasen) avsettes tomter for slike boliger i aktuelle 

reguleringsplaner for å motvirke unødvendig frykt og usikkerhet i ettertid. Vurdere mulighet for mindre 
enheter og integrering i bomiljø/nabolag opp mot store og institusjonslignende opplegg. Lytte til 
brukerne. Planlegge også for ettervern. 
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- Kommunalt ansatte som har kontakt med barn, elever, pleiemottakarer og publikum skal ikke røyke i 
arbeidstida. Tilby gratis avvenningskurs. 

- Folkehelse og tilrettelegging for bevegelseshemmede: 
- Turstier ved boligområder. 
- Tilrettelegge tilkomst til fiskeplasser og utkikkspunkt for rullestolbrukere 
- Tilrettelegge for å kjøre med kjøretøy som «Terrengen» langs turstier og skiløyper. 
- Overbygde sykkelstaller ved innfartsparkering vil stimulere til økt bruk av sykkel. 

F. Kommunen som eier 
- Ha rutiner for å sikre handball- og fotballmål på skoleplasser og idrettshaller mot personskade p.g.a. 

velting. Jf. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/idrett/kunstgressboka-v-0919-
2007.pdf 

- Fase ut bruken av helse- og miljøskadelig gummigranulat som fyllmasse i kunstgress. 
G. Kommunen som forvaltningsorgan 
- Vennesla kommune bør vedta en serviceerklæring for å sikre gode rutiner når det gjelder å svare på 

brev, epost og telefon, jf. kravene i Forvaltningsloven §11 a. 
  Viser til fakta vedr. forvaltningsloven samt opplevelser om kommunens rutiner på besvarelser 
- Arbeide for bedre rutiner, raskere saksgang og unødvendige nye runder f.eks. i plan- og byggesaker. 

Gjennomgang av plan- og byggesaker i Vennesla viser at det ofte blir avslag og behov for nye runder 
pga. gamle reguleringsplaner og/eller at parten/søkeren har fått mangelfull veiledning i første omgang. 
Etter at de påpekte manglene er oppretta, blir det alt for ofte pekt på ny mangler også ved neste 
behandling. 

 Målsetting: Forvaltingsorganer / saksbehandlere i Vennesla må gi god og uttømmende veiledning slik at 
det ikke skal «dukke opp» nye krav og dermed tidkrevende arbeid for parten/søkeren, administrasjonen 
og politikerne. 

  Viser til fakta vedr. kommunens veiledningsplikt 
Kommuneplan for digital bruk 
Den nye planen bør utformes for digital bruk, med søkeord og klikkbare linker mellom innholdslista og 
tilhørende avsnitt i planen. Videre bør det vere klikkbare linker mellom samfunnsdelen og tilsvarende punkt 
i planbeskrivelse arealdel. Det vil lette bruken at det i tillegg er klikkepunkt som viser til avsnitt innenfor 
samme fagfelt, av typen «Les også ..............». 

Rådmannens 
merknader 

Konkrete innspill til det videre arbeidet med kommuneplanen. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av merknadene i det videre 
arbeidet med kommuneplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/idrett/kunstgressboka-v-0919-2007.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/idrett/kunstgressboka-v-0919-2007.pdf
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2.7 Vennesla Næringsforening (VN) 

Dok.nr 16/02322-19 Dato  16.01.2017 

VN ser det som en av sine viktigste oppgaver å bidra til å legge til rette for fremtidig næringsutvikling og 
vekst i kommunen. I den forbindelse har de kommentarer til den pågående diskusjonen rundt fremtidig 
bruk av Kvivollenområdet, der det er varslet oppstart av reguleringsplanarbeid med det mål å tilrettelegge 
for en utvidet bruk av området til barnehage og skoletilbud med tilhørende internat for videregående skole. 
Har fra Næringsforeningens side sendt en kommentar til disse planene i henhold til frister for dette, der de 
også varslet videre oppfølging i forhold til å foreslå alternativ plassering av de aktivitetene som Filadelfia 
legger i planene til fremtidig bruk av Kvivollen. VN finner det passende å knytte deres forslag til alternativ 
plassering for internat til videregående skole på Vigeland opp mot kommentarer til det Forslag til 
Planprogram som ligger ute til høring, og ber om at dette brevet blir tatt imot som innspill til 
Planprogrammet. VN vil med dette invitere Vennesla Kommune til å åpne opp for en prosess for å 
omregulere området Høgevollen, som kommunen i sin tid kjøpte av Vigelands Brug med det formål å legge 
til rette for Reiseliv og Turistformål. Tiden har vist, og det er vel liten grunn til å tro at situasjonen kommer 
til å forandre seg i overskuelig fremtid, at markedet for å investere i en overnattingsbedrift for turisme ikke 
er til stede i Vennesla. Som en kombinasjonsløsning med et internat 10 måneder i året, og turisme 2 
måneder, vil vi tro det kan være en annen sak. Det er nok å nevne laksefiskere og familier som besøker 
Dyreparken som aktuelle kundegrupper. VN vil derfor anmode Vennesla Kommune om å åpne opp for en 
dialog med aktuelle parter for å se på denne muligheten som en løsning fremfor å ødelegge et område som 
i utgangspunktet er regulert til Næring. 
Som næringsforening ser VN svært positivt på de planer som foreligger i forhold til å utvikle KV-VGS til både 
å utvide sitt elevtall, og å utvide overnattingskapasiteten i form av et Internat. Dette medfører økning i 
antall arbeidsplasser, og det skaper aktivitet. Helt i tråd med det VN jobber for. VN er imidlertid sterkt 
kritiske til at denne utvidelsen av behov for areal skal skje på bekostning av et allerede altfor knapt 
arealtilbud i forhold til sentrumsnære næringstomter, som i utgangspunktet allerede er regulert for 
formålet. VN både håper og forventer at behovet for sentrumsnære næringstomter vil bli stort i fremtiden. 
Ved å legge til rette for omregulering av Høgevollen, med de muligheter det åpner for, vil VN tro at dette er 
en vinn/vinn situasjon for både næringsliv og skoleutvikling. Å legge begrensinger for fremtidig utvidelse av 
eksisterende bedrifter i området blir etter VNs mening helt feil når det finnes mulige alternativer et 
steinkast unna. Avstanden fra Høgevollen til dagens skolebygning på Kvivollen er knappe 500 meter. En 
enkel oppgradering av gangveien fra området, som går i kulvert under riksveien via Vigeland Hovedgård, vil 
gi nødvendig forbindelse mellom skole/kirke og internat, og det vil bidra til en spennende mulighet for 
utvidet aktivitet i området rundt Hovedgården som en interessant bonus. Det er ikke Næringsforeningens 
oppgave å sette i gang en reguleringsprosess for området Høgevollen. Ei heller er det VN oppgave å pålegge 
noen å tenke annerledes eller nytt. VN vil imidlertid anmode Vennesla Kommune om å legge til rette for en 
omregulering av området Høgevollen slik at det blir gitt signaler til aktuelle investorer om at man kan 
begynne å se på oppstart av en reguleringsplan. VN er allerede i kontakt med aktører som kan tenke seg å 
gå i gang med oppgaven. VN vil tro at bygging av et internat i området vil være mindre aktuelt hvis man ikke 
deler infrastrukturkostnader med andre aktuelle utbyggere. VN ser derfor for seg at en omregulering bør ta 
høyde for å gi plass til «Smånæring» i form av små håndverksbedrifter eller andre foretak som ikke trenger 
mye plass for sin virksomhet. En flytting av dagens skole i tillegg til å bygge internat, ville etter deres mening 
gi en enda bedre løsning for de som driver skolen, samtidig som det ville frigjøre enda mer av det 
opprinnelige næringsarealet på Kvivollen, og dermed bringe det enda nærmere sin opprinnelige plan. I 
tillegg ville det bidra til en enda bedre fordeling av overheadkostnader på Høgevollen. 

Rådmannens 
merknader 

Konkret innspill til det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av innspillet i det videre 
arbeidet med kommuneplanen.  
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2.8 Enhet for teknisk 

Dok.nr 16/02322- Dato  10.01.2017 

Alle kommunens pumpestasjoner og renseanlegg bør i kommuneplankartet få formål offentlig og privat 
tjenesteyting. Drivenesøya bør være vannverk med tillatt landbruk, og ikke friluft. 

Rådmannens 
merknader 

Konkrete innspill til det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.  Rådmannen vil 
bemerke at planprogrammet legger opp til en gjennomgang/justering av grenser for diverse 
ulike planformål og ulike hensynssoner. Det samme gjelder for bestemmelser til 
arealbruken. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av innspillet i det videre 
arbeidet med kommuneplanen.  

 

 
 

2.9 Steinar Skeie 

Dok.nr 16/02322-24 Dato  22.01.2017 

Kommer med en oppfordring om oppjustering av rekkefølgekravene til bygging av boliger i Vennesla 
kommune. Om det er leiligheter i sentrum, eller eneboliger i byggefelt, mener Skeie det burde være et krav 
at det bygges ball løkker med kunstgress av en viss kvalitet. Det burde etter hans oppfatning bygges helt på 
lik linke med sand-lekeplasser. Det er jo en begrenset tid hvor lenge barna er i sandkassa. Ball-løkker kan 
brukes mer eller mindre av alle generasjoner. Det kan jo også tenkes at flere unge barnefamilier kunne ha 
interesse av å bo i Vennesla sentrum. Da bør det tilrettelegges for det. Og de eldre som nå preger beboelsen 
i sentrum, får jo også besøk av den yngre generasjon. Det bygges og bygges, uten at det tas hensyn til at 
sentrum også skal tilrettelegges for barn og unge som bor der. Joda, jeg er fullstendig klar over den mye 
lekeplassen i sentrum når jeg sier dette. Men det er langt fra godt nok. Helt konkret mener Skeie at 
utbygging av ball løkker må inngå i rekkefølgekravene til utbygger. I så fall vil det forbedre barn og unges 
oppvekstsvilkår. Og det vil selvsagt gjøre det mer attraktivt å flytte til/bo i Vennesla. I regulerings-
bestemmelsene bør det derfor komme klart og tydelig frem, at X antall boenheter utløser ball løkker med 
kunstgressdekke. Jo flere boenheter, jo større baner. Kan henvise til Kristiansand kommune som er veldig 
tydelig på dette. 

Rådmannens 
merknader 

Konkret innspill til det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. I planarbeidet er det 
lagt opp til en vurdering om behov for oppdatering/endring av bestemmelser til arealbruken 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av innspillet i det videre 
arbeidet med kommuneplanen.  

 

 
 

2.10 Larsen Advokatfirma AS 

Dok.nr 16/02322-35 Dato  03.02.2017 

På vegne av grunneier til område, 5/248 Rebbåsen, gjøres kommunen oppmerksom på at det nå er aktuelt å 
utarbeide forslag til reguleringsplan for området.  Området er i gjeldende plan avsatt til fremtidig 
boligbebyggelse. Tenkt atkomst til området vil bli fra Lomtjønn.  Hjemmelshaver/eier av nabo området vil bli 
kontaktet med tanke på å fremme en felles reguleringsplan.  Grunneier vil nå innhente pristilbud fra Via 
Nova, samt en aktør til, med tanke på å starte arbeidet med å regulere området. Planavdelingen i 
kommunen er også kontaktet, og har signalisert at de vil komme med en tilbakemelding på innspillet fra 
grunneier i løpet av et par uker.  

Rådmannens 
merknader 

I planprogrammet har kommunen lagt opp til at en skal gjennomgå/vurdere eksisterende 
områder i kommunen med hensyn til formålsgrense, bruk m.m. Det vil også bli gjort for 
området til innmeldt merknad. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av innspillet i det videre 
arbeidet med kommuneplanen.  
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2.11 Arne Magne Robstad 

Dok.nr 16/02322-30 Dato  07.02.2017 

Arne Magne Robstad har levert inn innspill om 3 områder som han håper kan legges inn i kommende 
kommuneplan som boligbebyggelse (alle 3 områdene er vist nedenfor i kapittel 3). Han har i tillegg levert en 
utfyllende kommentar til sine innspill som vises som følgende: 
Begrunnelse. 
Nordre delen av nedre Vennesla som omfatter strekningen Grovane til Samkom er et bygdesenter med 
mange positive bokvaliteter. Nærhet til barneskole, tur og friluftsområder, turvei, badeplasser, 
tømmerrenna og Setesdalsbanen. Nevnes bør også speidernes tilholdssted i Paulen. (Se kart der disse 
stedene er merket av. Vedlegg 1). Kollektivt er det god bussforbindelse til Samkom og sørover til sentrum. 
Avstand til sentrum ca 4 km.  Områdene jeg har lagt ut har ikke drivverdig skog. De ligger nær opptil 
eksisterende bebyggelse og har høy tomtekvalitet.  Det vi savner her oppe er gang- og sykkelvei. Nå blir 
dette noe bedre. Strekningen mellom Samkom og Hagen skal etter planen stå ferdig i 2018. Lokalpolitisk 
arbeides det iherdig for at denne skal forlenges ned til Grovane. Vi her opp håper at dette skal bli en realitet 
slik at barn og voksne skal kunne ferdes trygt på RV 405. Barneskolen på Samkom er en ny, flott og god 
skole. I dag er det ikke nok barn til å fylle skolen fra nærområdet og antall barn fra nærområdet vil gå 
ytterlige ned dersom det ikke blir nyetableringer her oppe. Jeg vil spesielt trekke frem mulighetene for 
nærhet til natur og friluftsliv. På Grovane er det enkelt å komme ut i naturen. Her mange muligheter: 
Grovaneneset og Kringsjåveien er mye brukt av turgåere. Også folk langveisfra bruker Kringsjåveien flittig 
opp til Kringsjåområdet, og etter at Tømmerrenna ble reparert, har denne blitt et yndet turmål.   
For ca 30 år siden solgte jeg 24 tomter i Kvernhusdalen uten annonsering. Enda flere var interessert i tomt 
og fremdeles kommer det forespørsler.  
Sammenfatning. 
i "Planprogrammet til kommuneplanen" står det blant annet at kommunen ønsker å styrke bygdesentrene 
og andre større tettsteder. Jeg mener at Grovane kommer inn under denne definisjonen og jeg håper at 
administrasjonen og politikerne i Vennesla ser det på sammen måten. Jeg ser ikke for meg at alle områdene 
bygges ut samtidig, men utvikles over tid fram mot 2030. Dersom det skal gjøres en prioritering av 
områdene, så vil jeg prioritere Hagen Sør nederst. De to andre områdene er meget flotte som ligger godt til 
rette for utbygging. Støy fra skyting på Skytebanen var et tema da Kvernhusdalen ble bygd ut. Støymålinger 
ble utført flere steder i området, og den gang var verdiene på akseptabelt nivå. Etter målingen har jeg 
bekostet støymatter til standplassen som ytterligere har redusert støyen. I tillegg er det for tiden liten 
aktivitet i skytterlaget. Beboere i Kvernhusdalen har overfor meg sagt at de ikke er plaget av skytingen fra 
skytebanen. Imidlertid er det ikke gunstig at en skytebane ligger så nær bebyggelse.  Dersom det blir 
utbygging i Dueheia Terasse ser jeg behovet for et sted der det kan drives aktiviteter, lek og idrett. Egnet 
areal til dette er ikke noe problem. Dette er mitt bidrag for å skape en positiv utvikling på Grovane. Mitt 
ønske er at bygdesamfunnet her oppe også i fremtiden blir et godt sted å bo. 

Rådmannens 
merknader 

Konkrete innspill til det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av de 3 områdene i det 
videre arbeidet med kommuneplanen. Det vises videre til de konkrete arealinnspillene til 
Arne Magne Robstad under kapittelet om “Uttalelser fra private og andre med 
endringsforslag til kommuneplanens arealdel”. 
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2.12 Roy Arne Robertsen 

Dok.nr 16/02322-36 Dato  02.02.2017 

Har et område som er avsatt til boligformål på deres eiendom 32/5, Homme i Øvrebø Kommune. Vil at dette 
området fortsatt skal være regulert/avsatt til boligformål i kommuneplanen. Spør også om de må søke 
jevnlig på å opprettholde dette vedtaket eller om de får beskjed i god tid hvis kommunen har tenkt å endre 
dette? 

Rådmannens 
merknader 

I planprogrammet har kommunen lagt opp til at en skal gjennomgå/vurdere eksisterende 
områder i kommunen med hensyn til formålsgrense, bruk m.m. Det vil også bli gjort for 
området til innmeldt merknad. Grunneier vil få beskjed dersom kommunen vurderer å 
endre formål i kommuneplanen på deres eiendom. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av innspillet i det videre 
arbeidet med kommuneplanen.  
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3. Uttalelser fra private og andre med endringsforslag til kommuneplanens arealdel  

Nedenfor vises det til konkrete innspill til nye områder for bebyggelse og anlegg. Innspillene er 

innsendt kommunen i forbindelse med varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen. Alle 

innspillene gjelder til arealdelen av kommuneplanen (kommuneplankartet). Til de fleste 

innspillene har innsender benyttet et eget skjema “Krav til innspill til nye områder for bebyggelse 

og anlegg til kommuneplanens arealdel”. Skjemaet ble utarbeidet av rådmannen i forbindelse 

med varsel om oppstart av planarbeidet. Hvert enkelt innspill er nedenfor satt sammen av 
rådmannen med litt informasjon, kart og en anbefaling.  

 

3.1 Tor Sigbjørn Nepstad: hytter Kilefjorden 

Dok.nr 16/02322-74 Dato  07.02.2017 
Har et område som er LNF med tillat spredt hyttebebyggelse. Ønsker å utvide området, slik at det gjelder helt fram til 60 
meter fra Kilefjorden. 
 

Rådmannens 
merknader 

I planprogrammet har kommunen lagt opp til at en skal gjennomgå/vurdere eksisterende områder i 
kommunen med hensyn til formålsgrense, bruk m.m. Det vil også bli gjort for området til innmeldt merknad.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av innspillet i det videre arbeidet med 
kommuneplanen.  

 

 

3.2 Otto Røyland: hytter Kilefjorden 

Dok.nr 16/02322-46 Dato   05.02.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for fritidsbebyggelse. Ligger i utkanten av et område som er avsatt til LNF med spredt 
fritidsbebyggelse 

Dagens formål LNF Forslag til endring Fritidsbebyggelse 

Areal (ca. daa) 1 daa pr 3 stk tomter spredt  Antall/type 3 hytter 

Grunneier Otto Røyland Gnr/bnr 93/21 Sted Kile Hægeland 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. adkomst til området, avstand til vassdrag, 
landbruk, friluftsliv. Ligger i utkanten av et område som er avsatt til LNF med spredt fritidsbebyggelse 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.3 Tor Sigbjørn Nepstad: lnf Kile 

Dok.nr 16/02322-74 Dato   07.02.2017 

Ønsker å tilbakeføre et lite område (se kart) til LNF, for å kunne sette opp uthus/driftsbyning. Området er avsatt til 
boligbebyggelse i kommuneplanen. 

Dagens formål Bolig Forslag til 
endring 

LNF 

Areal (ca. daa)  Antall/type Uthus/driftsbygning 

Grunneier Tor Sigbjørn Nepstad Gnr/bnr 93/36 Sted Kile Hægeland 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Området ble avsatt til boligformål ved revisjon av kommuneplanen i 2011. Kan 
være i konflikt med bl.a. boligformålet.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i 
tråd med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU 
for å vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

3.4 Lars Jørgen Godtfredsen: bolig Kile 

Dok.nr 16/02322-11 Dato   01.01.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse. 

Dagens formål LNF Forslag til endring Bolig 

Areal (ca. daa) 2 Antall/type 1 bolig 

Grunneier Lars Jørgen Godtfredsen Gnr/bnr 93/18 Sted Kile Hægeland 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. adkomst til området, skogbruk, friluftsliv. 
Ligger ikke i tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.5 Lars Jørgen Godtfredsen: bolig Kile 

Dok.nr 16/02322-12 Dato   01.01.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse. 

Dagens formål LNF Forslag til endring Bolig 

Areal (ca. daa) 2,5 Antall/type 1 bolig 

Grunneier Lars Jørgen Godtfredsen Gnr/bnr 93/18 Sted Kile Hægeland 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk. Ligger nær til eksisterende 
byggefelt. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

3.6 Knut Føreland: hytter Vestbygda 

Dok.nr 16/02322-31 Dato   02.02.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for framtidig fritidsbebyggelse i Vestbygda.  

Dagens formål LNF Forslag til endring Framtidig fritidsbebyggelse 

Areal (ca. daa) 16 Antall/type 8 boenheter  

Grunneier Knut Føreland Gnr/bnr ? Sted Vestre Føreland Hægeland 

Kart over ønsket sted og formål Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
 

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Stort sett skogsmark. Kan være i konflikt med hensynet til bl.a. friluftsliv, landbruk. 
Ligger ikke i tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.7 Knut Føreland: bolig Vestbygda 

Dok.nr 16/02322-32 Dato   02.02.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for framtidig spredt boligbebyggelse omkring hans eiendom i Vestbygda.  

Dagens formål LNF Forslag til endring Spredt boligbebyggelse 

Areal (ca. daa)  Antall/type 2-3 boenheter  

Grunneier Knut Føreland Gnr/bnr ? Sted Vestre Føreland Hægeland 

Kart over ønsket sted og formål Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark og jordbruksareal. Kan være i konflikt med bl.a. kulturminner, friluftsliv, 
landbruk etc. Ligger ikke i tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

3.8 Terje og Siv Marit Godtfredsen: bolig Sandland 

Dok.nr 16/02322-72 Dato   07.02.2017 

Ønsker å kunne få området omkring gården til Spredt boligbebyggelse, evt 2 boligtomter i nordlig del av området som er 
avsatt til hytter. Ønsker å kunne bygge 2 boliger. 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligtomt 

Areal (ca. daa)  Antall/type 2 boliger 

Grunneier Terje og Siv Marit Godtfredsen Gnr/bnr 80/2 Sted Sandland Hægeland 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

 
 

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. kulturminner, avstand til vassdrag, landbruk, 
friluftsliv. Ligger ikke i tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.9 Leif Hægeland: massetak Hægeland 

Dok.nr 16/02322-43 Dato   06.02.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for uttak av masser.  

Dagens formål LNF Forslag til endring Massuttak 

Areal (ca. daa) 17 Antall/type  

Grunneier Leif Hægeland Gnr/bnr 79/4 Sted Hægeland Hægeland 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. støy, nærhet til vassdrag, kulturminner 
(gamle veier), landbruk, friluftsliv. Ligger i god avstand boliger, men legger beslag på et nytt område 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

3.10 Leif Hægeland: bolig Hægeland 

Dok.nr 16/02322-44 Dato   06.02.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse.  

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligbebyggelse 

Areal (ca. daa) 17 Antall/type 15? boenheter til bolig 

Grunneier Leif Hægeland Gnr/bnr 79/4 Sted Hommeneset Hægeland 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. trafikkstøy, landbruk. Ligger nær til 
eksisterende mindre byggefelt. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.11 Sigbjørn Hessaa: bolig Hægeland 

Dok.nr 14/01128-12 Dato   22.06.2016 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse.  

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligbebyggelse 

Areal (ca. daa) ? Antall/type Usikkert foreløpig 

Grunneier Sigbjørn Hessaa Gnr/bnr 90/1 Sted Homme (Tveite) Hægeland 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. kulturminner, avstand til vassdrag, landbruk, 
friluftsliv. Ligger ikke i tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

3.12 Rolf Roland: bolig Hægeland 

Dok.nr 16/02322-26 Dato   26.01.2017 

Ønsker å endre arealformål fra næring til bolig.  

Dagens formål Næring. Ligger i reguleringsplan for Hægeland  Forslag til endring Bolig 

Areal (ca. daa) 4 Antall/type  

Grunneier Rolf Roland og Kristin Roland Gnr/bnr 79/48,74,148,24,220 Sted Smiheia Hægeland 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet ligger i reguleringsplanen for Hægeland. Regulerte områder gjelder foran kommuneplanen. I 
reguleringsplanen er bebygde områder vist som industri, mens ubebygd trekant er vist som friområde. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Kommunen vil 
vurdere om tiltaket er i tråd med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg. 
Kommunen må videre enten vedta at kommuneplanen skal gjelde foran reguleringsplanen eller starte en 
omregulering. KU må evt. lages for å vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel.  
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3.13 Ådne Fidjeland: bolig Hægeland 

Dok.nr 16/02322-54 Dato   06.02.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse.  

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligbebyggelse 

Areal (ca. daa) 6-8 Antall/type 40-50 boenheter til bolig 

Grunneier Tove B Hægeland Fidjeland Gnr/bnr 79/6 Sted Øygarden Hægeland 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. trafikkstøy, landbruk. Ligger nær til 
eksisterende byggefelt. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

3.14 Initiativgruppa for ny flerbrukshall på Hægeland: tjenesteyting Eikeland 

Dok.nr 16/02322-58 Dato   07.02.2017 

Initiativgruppa ønsker å avsette et nytt område til tjenesteyting med bl.a. ny flerbrukshall på Hægeland Det vises også til 
informasjonsskriv fra Initiativgruppa for ny flerbrukshall på Hægeland av 08.02.2017 (vist ovenfor i kapittel 2). 

Dagens formål LNF  Forslag til endring Offentlig tjenesteyting og tilrettelegging for flerbrukshall 

Areal (ca. daa) 19 Antall/type  Flerbrukshall med mer 

Grunneier Anders Storhei Gnr/bnr ? Sted Eikeland  Hægeland  

Kart over ønsket sted og formål Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er myr/skog og kan være i konflikt med bl.a. myr, landbruk. Ligger ellers i tilknytning til 
oppvekstsenter hvor det kan være positivt med utvidelse av arealformålet. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Kommunen vil se på hele området omkring oppvekstsenteret i arbeidet med 
kommuneplanen. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd med 
planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel.  
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3.15 Gunnar Kile: hytter Eikeland 

Dok.nr 16/02322-66 Dato   07.02.2017 

Viser til pågående reguleringsplanarbeid for Gnr 78 Bnr 1 på Eikeland, og ber om at disse planene tas med i 
kommuneplanen 

Dagens formål LNF Forslag til endring Framtidig fritidsbebyggelse/næring 

Areal (ca. daa) 94 Antall/type  45 fritidsbebyggelse, 1 bolig for tjenesteyting, 1 næringsbygg 

Grunneier Gunnar Kile Gnr/bnr 78/1 Sted Eikeland Hægeland 

Kart over ønsket sted og formål Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Stort sett skogsmark. Gjelder et område hvor kommunen har lagt forslag til 
reguleringsplan ut på offentlig høring.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Det vises til 
pågående reguleringsplanarbeid for området med KU. 

 

 

3.16 Marit Robstad Wehus: bolig Reiersdal 

Dok.nr 16/02322-71 Dato   08.02.2017 

Ønsker å kunne bygge 1 bolig. Sendt inn to alternative plasseringer for bolig 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligtomt 

Areal (ca. daa) 2 Antall/type 1 bolig 

Grunneier Marit Robstad Wehus Gnr/bnr 51/1 Sted Midtbø, Reiersdal Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. avstand til vassdrag, landbruk, friluftsliv. 
Ligger ikke i tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.17 Rolf Leo Waage Nilsen: bolig Løyning 

Dok.nr 16/02322-15 Dato   06.01.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse. Viser til innspill fra oktober 2016 og møte med kommunens 
administrasjon om saken. 

Dagens formål LNF med tillatt spredt boligbebyggelse Forslag til endring Boligformål 

Areal (ca. daa) 50 Antall/type 10 boenheter 

Grunneier Rolf Leo Waage Nilsen Gnr/bnr 103/2 Sted Løyning Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. avstand til vassdrag, landbruk, friluftsliv. 
Ligger ikke i tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i 
tråd med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU 
for å vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.18 Kristen Hageland: bolig Hageland 

Dok.nr 16/02322-29 Dato   01.02.2017 

Ønsker å kunne bygge 3 boliger på Hageland 

Dagens formål LNF med tillatt spredt boligbebyggelse Forslag til endring Boligtomt 

Areal (ca. daa) 6 (2 daa*3 tomter) Antall/type 3 boliger 

Grunneier Kristen Hageland Gnr/bnr 60/3 Sted Hageland Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
 

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, kulturminner, friluftsliv. Ligger ikke 
i tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.19 Kristen Hageland: hytter Hageland 

Dok.nr 16/02322-28 Dato   01.02.2017 

Ønsker å kunne bygge 2 hytter ved Hagelandsvann 

Dagens formål LNF  Forslag til endring Fritidsbolig 

Areal (ca. daa) 4 (2 daa*2 tomter) Antall/type 2 hytter 

Grunneier Kristen Hageland Gnr/bnr 60/3 Sted Hageland Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

   

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, kulturminner, friluftsliv. Ligger ikke 
i tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.20 Lars Terje Roland: bolig Lie 

Dok.nr 16/02322-55 Dato   06.02.2017 

Ønsker å kunne bygge 3 boliger på Lie 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligtomt 

Areal (ca. daa) 3 (1 daa*3 tomter) Antall/type 3 boliger 

Grunneier Lars Terje Roland Gnr/bnr 50/4 Sted Lie Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, friluftsliv. Ligger ikke i tilknytning 
til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.21 Lars Terje Roland: bolig Sandrip 

Dok.nr 16/02322-56 Dato   06.02.2017 

Ønsker å kunne bygge 2-3 boliger på Sandrip 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligtomt 

Areal (ca. daa) 4-5 Antall/type 2-3 boliger 

Grunneier Lars Terje Roland Gnr/bnr 50/4 Sted Sandrip Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. trafikkstøy, landbruk. Ligger nær til 
eksisterende mindre byggefelt. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.22 Kjell og Else Bjerland: bolig Vestbø 

Dok.nr 16/02322-68 Dato   06.02.2017 

Ønsker å kunne fradele 1 tomt for boligbygging 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligtomt 

Areal (ca. daa) 2 Antall/type 1 boenhet 

Grunneier Kjell og Else Bjerland Gnr/bnr 47/12 Sted Vestbø Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, friluftsliv. Ligger ikke i tilknytning 
til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.23 Øvrebø Menighetsråd: tjenesteyting/bolig Sangesland 

Dok.nr 16/02322-57 Dato   06.02.2017 

Ønsker å kunne utvide eksisterende menighetshus/evt. bygge nytt hus til menighetens arbeid. Det vurderes også bygge 2-3 
leiligheter. Det vises til innspillet vist ovenfor i kapittel 2. 

Dagens formål LNF med hensynssone landbruk Forslag til endring Offentlig tjenesteyting og bolig 

Areal (ca. daa) 3 Antall/type  Menighetshus, samt evt. 2-3 boliger 

Grunneier Øvrebø menighetsråd Gnr/bnr 48/9 Sted Sangesland Øvrebø 

Kart over ønsket sted og formål Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er bebygd/gårdsplass. Området kan være i konflikt med hensynet til landbruk, kulturminner. Boliger 
kan være i strid med dagens bruk av området. Området må sees i sammenheng med kirken og prestegården.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.24 Ole Per Strædet: bolig Skarpengland 

Dok.nr 16/02322-33 Dato   02.02.2017 

Ønsker å etablere nye områder for boligbebyggelse. 

Dagens formål  LNF Forslag til endring  Boligformål 

Areal (ca. daa) 25 Antall/type ? boenheter 

Grunneier Ole Per Strædet Gnr/bnr 56/1 Sted Skarpengland Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, friluftsliv. Ligger nær til 
eksisterende byggefelt og område for tjenesteyting (offentlig bebyggelse). 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.25 Sørheim Bygg: bolig Tverrbakken 

Dok.nr 16/02322-16 Dato   10.01.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse. 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligformål 

Areal (ca. daa) 24 Antall/type 10 nye boenheter i tillegg til eksisterende småbruk 

Grunneier Tor Kristian Ellingsberg Gnr/bnr 58/13 Sted Tverrbakken Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, friluftsliv. Ligger nær til 
eksisterende mindre byggefelt. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.26 Tor Kristian Ellingsberg: bolig Loland 

Dok.nr 16/02322-48+49 Dato   03.02.2017 

Ønsker å kunne bygge 2-3 boliger på Loland 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligformål 

Areal (ca. daa) 3-4  Antall/type 2-3 boliger 

Grunneier Tor Kristian Ellingsberg Gnr/bnr 58/4 Sted Loland  Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, friluftsliv. Ligger ikke i tilknytning 
til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.27 Byggmester Erik Kåbuland: bolig Homme 

Dok.nr 16/02322-52 Dato   01.02.2017 

Holder på med Hommelia boligfelt hvor det er solgt 24 av 46 tomter. Ønsker å utvide boligfeltet i henhold til vedlagt skisse 
(se kart til venstre).  Legger opp til flere leiligheter i dette området. Kåbuland mener området ligger bra til med det som 
allerede er tilrettelagt i Hommelia, idrettsplass, bussforbindelser, trygg skolevei med sykkelsti.   

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligbebyggelse 

Areal (ca. daa) 30 Antall/type 28 boenheter til bolig 

Grunneier Arne Jonny Hægeland Gnr/bnr 32/19 Sted Homme Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark, plantet myr. Kan være i konflikt med bl.a. nærhet til fjøs for produksjon av 
hønseegg, landbruk, myr, friluftsliv. Ligger nær til eksisterende byggefelt. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.28 Rune Loka: bolig Homme 

Dok.nr 16/02322-17 Dato   12.01.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse. Gjelder området mellom Slettebrotan og Hommelia. Evt. butikk i 
tillegg nær rv 9 i sørøstre del av området. 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligformål 

Areal (ca. daa) ? Antall/type ? boenheter, butikk(næring) 

Grunneier Rune Loka Gnr/bnr 32/10 Sted Homme Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark, myr. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, myr, friluftsliv. Ligger nær til 
eksisterende større byggefelt, men legger beslag på et stort område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.29 Jens Øyvind Dynestøl: bolig Hunemyr 

Dok.nr 16/02322-14 Dato   06.02.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse.  

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligbebyggelse 

Areal (ca. daa) 75 Antall/type 40-50 boenheter til bolig 

Grunneier Jens Øyvind Dynestøl Gnr/bnr 30/8,9 Sted Hunemyråsen Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark, myr. Kan være i konflikt med bl.a. avstand til vassdrags, landbruk, myr, 
friluftsliv, kulturminner (fjellmannsvegen). Ligger nær til eksisterende byggefelt. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 
 

3.30 Bulk Infrastructure AS: næring Stølen 

Dok.nr 16/02322-53 Dato   07.02.2017 

Ønsker å etablere et nytt område til lager og logistikk til blant annet N01 Campus, grøntsoner 

Dagens formål LNF Forslag til endring Næring 

Areal (ca. daa) 130 Antall/type Flere bygge enheter 

Grunneier Ø E. Loland + H. Loland Gnr/bnr 27/1 + 29/9 Sted Eptevannsheia, Stølen Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med kulturminner, adkomst til området, avstand til 
vassdrag, landbruk, friluftsliv. Ligger i tilknytning til eksisterende områdereguleringsplan for Støleheia. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen vil i tillegg oppdateres i tråd 
med områdereguleringsplanen for Støleheia. 
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3.31 Gunnar Nordli: bolig Stallemo 

Dok.nr 16/02322-62 Dato   07.02.2017 

Ønsker å kunne fradele 1 tomt for boligbygging til framtidige generasjoner 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligtomt 

Areal (ca. daa) 1 Antall/type 1 boenhet 

Grunneier Gunnar Nordli Gnr/bnr 39/1 Sted Nordli Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Innmarksbeiteareal. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, friluftsliv, ras. Ligger ikke i 
tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.32 Jan Helge Risdal: bolig Stallemo 

Dok.nr 16/02322-39 Dato   03.02.2017 

Ønsker å kunne fradele 2 tomter for boligbygging 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligtomt 

Areal (ca. daa) 4 Antall/type 2 boenheter 

Grunneier Jan Helge Risdal Gnr/bnr 40/3 Sted Nygård, Stallemo Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Innmarksbeiteareal. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, friluftsliv. Ligger ikke i 
tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.33 Kristin Elisabeth Rosseland: bolig Skjervedal 

Dok.nr 16/02322-51 Dato   02.02.2017 

Ønsker å kunne bygge boliger en gang i framtiden 

Dagens formål LNF med tillatt spredt boligbebyggelse Forslag til endring Boligtomter 

Areal (ca. daa) 73 Antall/type 15-25 tomter (inkl. gnr/bnr 16/4 nedenfor) 

Grunneier Kristin Elisabeth Rosseland Gnr/bnr 16/1 Sted Skjervedal Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, friluftsliv, løsmasseskred. Ligger 
ikke i direkte tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. Enkelte boliger i 
nærheten. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i 
tråd med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU 
for å vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.34 Kristin Elisabeth Rosseland: bolig Hågon 

Dok.nr 16/02322-51 Dato   02.02.2017 

Ønsker å kunne bygge boliger en gang i framtiden 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligtomter 

Areal (ca. daa) 17 Antall/type 15-25 tomter (inkl. gnr/bnr 16/1 ovenfor) 

Grunneier Kristin Elisabeth Rosseland Gnr/bnr 16/4 Sted Hågon Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. avstand til vei, jernbane, vassdrag, landbruk, 
friluftsliv. Ligger ikke i tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i 
tråd med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU 
for å vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.35 Arne Magne Robstad: bolig Hagen Nord 

Dok.nr 16/02322-30 Dato   25.01.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse. Området ligger sør-/østvendt. Høydeforskjell fra laveste punkt til 
høyeste punkt er ca 25 meter. Noen fine koller som er naturlige og fine boligtomter. Nærhet til natur. Skogsvei fra området 
og opp på Dueheia. 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligformål 

Areal (ca. daa) 20 Antall/type Maks 8 boenheter 

Grunneier Arne Magne Robstad Gnr/bnr 14/8 Sted Hagen Nord Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, friluftsliv, ras, løsmasseskred 
avstand til vassdrag. Ligger ikke i direkte tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt 
område. Enkelte boliger i nærheten. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i 
tråd med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU 
for å vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.36 Arne Magne Robstad: bolig Hagen Sør 

Dok.nr 16/02322-30 Dato   26.01.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse. Området ligger sør-/østvendt. Høydeforskjellen fra laveste punkt til 
høyeste punkt er ca. 60 meter.  Topografien tilsier at tomter vil bli liggende på forskjellig høydenivå. Nærhet til rekreasjon 
og friluftsliv. Stier og skogsvei gjør det enkelt å komme opp på Dueheia 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligformål 

Areal (ca. daa) 107 Antall/type 30-50 boenheter 

Grunneier Arne Magne Robstad Gnr/bnr 14/8 Sted Hagen Sør Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, friluftsliv, ras, avstand til vassdrag. 
Ligger ikke i direkte tilknytning til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. Enkelte boliger i 
nærheten. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i 
tråd med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU 
for å vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.37 Arne Magne Robstad: bolig Kvernhusdalen/Dueheia 

Dok.nr 16/02322-30 Dato   28.01.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse. I hellende terreng som vender i hovedretning mot sør på spissen av 
Dueheia, vil det bli utsiktstomter over tilnærmet hele området. Herfra ser en Venneslafjorden og omliggende bebyggelse.  
Storparten av området er fjellgrunn uten jordsmonn. 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligformål 

Areal (ca. daa) 104 Antall/type 40-60 boenheter 

Grunneier Arne Magne Robstad Gnr/bnr 19/1 Sted Dueheia Terrasse Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, friluftsliv, kulturminner 
(Ivelandsvegen). Ligger nær til eksisterende byggefelt. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.38 Trond Bakken: grønt Grovane 

Dok.nr 16/02322-76 Dato   08.02.2017 

Ønsker endring av et lite areal ved Venneslafjorden/Grovane/Egelandsaa fra næring til friluftsliv. Opplyser at dette har 
sammenheng med at han har fått til en avtale med Rom Eiendom om å overta området som kompensasjon for veiutvidelse 
til industriformål. En overtakelse var vanskelig grunnet regulert til industri, noe det ikke lengre brukes til. 

Dagens formål Næring / industri som er nedlagt Forslag til endring Friluftsliv 

Areal (ca. daa) 2 Antall/type  Brukes til friluftsformål, båtplasser etc 

Grunneier ? Gnr/bnr ? Sted Egelandsaa Vennesla 

Kart over ønsket sted og formål Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Området kan være i konflikt med hensynet til næring. Ligger samtidig til rette for 
friluftsliv/turdrag. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.39 Anne Kristin Vennesland og Tom Magnushommen: bolig Eikeland 

Dok.nr 16/02322-10 Dato   19.12.2016 

Ønsker å etablere et nytt område for framtidig boligbebyggelse ved Tverrmyr, Eikeland i Vennesla.  

Dagens formål LNF Forslag til endring Framtidig boligbebyggelse 

Areal (ca. daa) 22 Antall/type  13 boenheter  

Grunneier Anne Kristin Vennesland Gnr/bnr ? Sted Eikeland Vennesla 

Kart over ønsket sted og formål Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. landbruk, friluftsliv. Ligger ikke i tilknytning 
til eksisterende byggefelt og legger beslag på et nytt område. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i 
tråd med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU 
for å vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.40 Øyvind Viksnes: bolig Nesane 

Dok.nr 16/02322-63 Dato   08.02.2017 

Ønsker å endre arealformål fra landbruk til bolig.  

Dagens formål LNF. I reguleringsplan for Nesane som landbruk  Forslag til endring Bolig 

Areal (ca. daa) 10 Antall/type Frittliggende småhusbebyggelse, usikkert antall 

Grunneier Øyvind Viksnes Gnr/bnr 6/27 Sted Nesane Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet ligger i reguleringsplanen for Nesane. Regulerte områder gjelder foran kommuneplanen. I 
reguleringsplanen er arealet vist som landbruk. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Kommunen vil 
vurdere om tiltaket er i tråd med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg. 
Kommunen må videre enten vedta at kommuneplanen skal gjelde foran reguleringsplanen eller starte en 
omregulering. KU må evt. lages for å vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel.  
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3.41 ViaNova Kristiansand AS: bolig Moseid 

Dok.nr 16/02322-1 Dato   06.09.2016 

ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Agderbygg Tomteselskapet AS sendt inn ønske å etablere et nytt område for 
boligbebyggelse. Tett bebyggelse, gjerne seniorboliger. Benytter eksisterende atkomstveg Bruvegen eller nærliggende 
vegsystem. Ligger sentralt, tilnærmet flatt område med nærhet til Venneslafjorden. Det er gitt politiske råd (politikerne var 
og er positive) om at planområdet er interessant, og at området bør tas med i revidering av kommuneplanens arealdel. I 
arealplan for Kristiansands- regionen fram mot 2050, er jordene anbefalt utbygd med tett bebyggelse. Jordbruksareal som 
er medtatt i planutkastet blir erstattet av nytt jordbruksareal ved ny bekkeledning nord for gårdshusene på gnr/bnr 23/1. 

Dagens formål LNF-område og nåværende boligbebyggelse Forslag til endring Boligformål 

Areal (ca. daa)  Antall/type Ca. 100-150 boenheter 

Grunneier Oddvar Moseid Gnr/bnr 23/1 Sted Moseidparken Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med kulturminner, adkomst til området, avstand til 
vassdrag, landbruk, friluftsliv. Ligger ikke i tilknytning til eksisterende byggefelt. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.42 ViaNova Kristiansand AS: bolig Moseidheia 

Dok.nr 16/02322-1 Dato   06.09.2016 

Har på vegne av Agderbygg Tomteselskapet AS sendt inn ønske å etablere et nytt område for boligbebyggelse. Utvidelse av 
planområdet i retning sør, øst og nord. I forbindelse med utvidelse av planområdet ser vi det som positivt å åpne for en 
nærbutikk, i søndre del av planområdet. I nord er det et lite vann med naturkvalitet som ønskes innlemmet i planområdet, 
samt vurdere grønnstruktur i vestre del som et grøntdrag. Hovedformålet er boliger, men en bør også se på tilrettelegging 
for næring/kontor. Kan ses i sammenheng med utvikling på næringsområdet på Støleheia (Bulk Eiendom), i forbindelse med 
behov for boligområde, kontor 

Dagens formål LNF-område og nåværende boligbebyggelse Forslag til endring Boligformål 

Areal (ca. daa) 159 Antall/type Ca. 200 boenheter 

Grunneier Oddvar Moseid Gnr/bnr 23/1 Sted Moseidheia Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Det meste av arealet er satt som framtidig boligbebyggelse i dagens plan, 
og kan områdereguleres i tråd med planstrategien. Konflikt: ras, vassdrag, friluftsliv, skogbruk 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.43 ViaNova Kristiansand AS: bolig etc. Nordmarka 

Dok.nr 16/02322-1 Dato   06.09.2016 

ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Agderbygg Tomteselskapet AS sendt inn ønske å etablere et nytt område for bolig- 
og næringsområde. Benytter eksisterende atkomstveg Smååsane. Mulig fremtidig veg i fra Støleheia. Området følger 
daldraget nordover i fra Smååsane, mellom Hestkleiv og Nordmarka i retning mot Kveldreistjønn.  Fin beliggenhet med 
utsyn mot vest, sør og øst. Hovedformålet er bolig, næring/kontor og mulig tomt for barnehage. Dette kan ses i 
sammenheng med utvikling på næringsområdet på Støleheia (Bulk Eiendom). 

Dagens formål LNF-område  Forslag til endring Bolig- og næringsformål 

Areal (ca. daa) ?? Antall/type Usikkert 

Grunneier Oddvar Moseid Gnr/bnr 23/1 Sted Vest for Moseidheia Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. skogbruk, friluftsliv, ras, miljøregistreringer. 
Ligger nær til eksisterende byggefelt i Smååsane, men legger beslag på et stort og nytt heiområde. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.44 ViaNova Kristiansand AS: bolig Monen 

Dok.nr 16/02322-1 Dato   06.09.2016 

ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Agderbygg Tomteselskapet AS sendt inn ønske å etablere et nytt område for 
boligbebyggelse. Forlengelse av eksisterende boliger langs Ravnåsvegen. Boligtype 4-mannsboliger e.l. Ny atkomst via 
Ravnåsvegen, eller vurdere eksisterende avkjørsel ved p-plass. Området er flatt og ligger sør og vestvendt, og med kort 
avstand til Otra. Lyst og solrikt. Mot nord stiger fjellet. 

Dagens formål LNF-område og nåværende boligbebyggelse Forslag til endring Boligformål 

Areal (ca. daa) 5.3 Antall/type 8-12 boenheter 

Grunneier Alfred Johan Reber Gnr/bnr 24/4 Sted Monen Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

 
 

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med, avstand til vei, ras. Ligger i tilknytning til 
eksisterende byggefelt. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.45 ViaNova Kristiansand AS: bolig Svinefjell 

Dok.nr 16/02322-1 Dato   06.09.2016 

ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Agderbygg Tomteselskapet AS sendt inn ønske å etablere et nytt boligområde, 
med boliger på åsryggen sørvest for Svinefjell som ligger vest for Ravnåsvegen, på eiendommen gnr/bnr 24/6, 12. Vurdere 
atkomst nord for planområdet, med påkobling til Ravnåsvegen. Området ligger nært Moseidmoen med tilhørende 
infrastruktur, skole, idrettsplass, rekreasjonsområder og nærhet til Otra. Fin beliggenhet, lyst og solrikt. 

Dagens formål LNF-område  Forslag til endring Bolig- og næringsformål 

Areal (ca. daa) ?? Antall/type Ca. 40-50 boenheter 

Grunneier Gunn og Trond Ove Nygård Gnr/bnr 24/6,12 Sted Svinefjell (vest for Ravnåsv.) Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med adkomst til området, skogbruk, friluftsliv. Ligger 
nær til eksisterende byggefelt, men legger beslag på et nytt og større heiområde. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

3.46 ViaNova Kristiansand AS: bolig Tømmerheia/Smååsane 

Dok.nr 16/02322-41 Dato   06.09.2016 

ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Hellvik Hus oversendt ønsket utvidelse av Smååsane mot Tømmerheia. Avgrensing 
er avklart med grunneiere. Hellvik Hus ønsker også å få med tilstøtende gnr/bnr 24/22 men dette er ikke forelagt grunneier 
enda. 

Dagens formål LNF-område  Forslag til endring Boligformål 

Areal (ca. daa) ?? Antall/type Ca. ?? boenheter 

Grunneier Endre Moseid+Larsen m.fl Gnr/bnr 23/4+24/29 Sted Tømmerheia/Smååsane Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med adkomst til området, skogbruk, løsmasseskred, 
miljøregistreringer, friluftsliv, idrett. Ligger nær til eksisterende byggefelt på Smååsane, men legger beslag på 
et nytt og større heiområde. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.47 Krag Utvikling AS: bolig Skottjønn 

Dok.nr 16/02322-69 Dato   06.02.2017 

Krag Utvikling AS har på vegne av de fire grunneiere /hjemmelshavere av eiendommen gnr 24 bnr 61, Jørenstykket, 
oversendt et forslag til innspill til kommuneplanenes arealdel. De ønsker å utarbeide en plan for utnyttelse av eiendommen. 
De mener at området ligger sentralt i forhold til dagens utvikling med kort vei til Støleheia som også planlegger med en 
kraftig utvikling og vil med stor sannsynlighet har behov for boligområder nærområdet.  Ber om at området tas med til 
vurdering i kommuneplanens arealdel som fremtidig boligområde. Ønsker adkomst fra Smååsane. 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligbebyggelse og barnehage 

Areal (ca. daa) 250-300 Antall/type 120-150 boliger+barnehage 

Grunneier ? Gnr/bnr 24/61 Sted Jørenstykket, Skottjønn Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Kan være i konflikt med bl.a. adkomst til området, skogbruk, friluftsliv. 
Ligger ikke nær til eksisterende byggefelt. Legger beslag på et nytt og større heiområde. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.48 Ronnie Johannessen og Roy Ørland: bolig Eikebakken ytre 

Dok.nr 16/02322-37 Dato   03.02.2017 

Ønsker å etablere et nytt og større område for framtidig boligbebyggelse ved Eikebakken-Ytre på heia mellom Lomtjønn og 
Kvarstein.  

Dagens formål LNF Forslag til endring Framtidig boligbebyggelse 

Areal (ca. daa) 412 Antall/type  300 boenheter (leiligheter/eneboliger), veier, etc 

Grunneier Egebakken m.fl Gnr/bnr 5/179 Sted Eikebakken-Ytre Vennesla 

Kart over ønsket sted og formål Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark. Konflikt: bl.a. adkomst til området, kulturminner, vassdrag, skogbruk, 
friluftsliv, ras. Ligger ikke i tilknytning til eksisterende byggefelt. Legger beslag på et nytt og større heiområde. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.49 Arne Reidar Bronebakk: bolig Kvarstein 

Dok.nr 16/02322-65 Dato   08.02.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse. Argument for å endre området er at det snart ikke er forenlig å drive 
gårdsdrift med husdyr i et så tettbygd område som Kvarstein er blitt. Mener at området på sikt bør brukes slik at det kan 
være med å sikre videre drift av Kvarstein skole og legge til rette for gode oppvekstsvilkår. 

Dagens formål LNF Forslag til endring Boligområde 

Areal (ca. daa) 25 Antall/type Usikkert 

Grunneier Arne Reidar Bronebakk Gnr/bnr 2/2 Sted Kvarstein Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogs- og dyrket mark. Kan være i konflikt med kulturminner, adkomst til området, 
landbruk, ras, friluftsliv. Ligger i tilknytning til eksisterende byggefelt. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 

 

 

3.50 Henning Hansen: bolig Kvarstein 

Dok.nr 16/02322-70 Dato   03.02.2017 

Ønsker å etablere et nytt område for boligbebyggelse. Mener det må åpnes for å fortette i allerede bebygde områder. Nytt 
hus vil kun legge beslag på plen til eksisterende bolig.  

Dagens formål LNF, hensynssone landbruk Forslag til endring Boligområde/framtidig boligbebyggelse 

Areal (ca. daa) 1,7 Antall/type 1 eksisterende bolig og 1 ny enebolig 

Grunneier Kjetil Hansen Gnr/bnr 2/88 Sted Kvarstein Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet er ikke bebygd. Skogsmark, tunområde. Kan være i konflikt med, landbruk, naturtype. Ligger ikke i 
tilknytning til eksisterende byggefelt, men inntil bolig på Kvarstein. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas med videre. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende planarbeidet. Er tiltaket i tråd 
med planprogrammets føringer for nye områder for bebyggelse og anlegg, vil det bli utarbeidet en KU for å 
vurdere om området kan tas med i kommuneplanens arealdel. 
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3.51 Eirik Ulstein: bolig Vennesla 

Dok.nr 16/02322-42 Dato  07.02.2017 
Sendt inn en enkel detaljering av innspillet til kommuneplanen levert tidligere: 

 Generelt ønske om høyere utnyttelse i sentrale strøk: Utnyttelsesgrad økes til 40 %. Ønsker at krav til 3 
biloppstillingsplasser blir redusert i områder nær kollektivakser. Endre kravet til 25 % utnyttelse i sentrumsnære strøk 
da dette motvirker forslaget ovenfor. 

 Ønske for Venneslavegen 285 og naboeiendom mot nord (gnr/bnr 6/8, Brufjell): Ønsker fortetting av eiendommene 
med 50 % utnyttelse, samt 1 biloppstillingsplass pr boenhet og 20 % gjesteparkingsplasser der 1 er HC parkering. Er i 
dialog med SVV angående utbedring av innkjørsel og har en løsning på dette. Opplyser at SVV vil ikke behandle 
søknader før området er regulert inn i kommuneplanen. 

Rådmannens 
merknader 

I planprogrammet har kommunen lagt opp til at en skal gjennomgå/vurdere eksisterende områder i 
kommunen med hensyn til formålsgrenser, bruk, bestemmelser m.m. Det vil også bli gjort for området til 
innmeldt merknad.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å justere planprogrammet. 
Innspillet tas til orientering, og det gjøres en nærmere vurdering av innspillet i det videre arbeidet med 
kommuneplanen.  
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4. Uttalelser fra private som ikke berører kommuneplanarbeidet  

 

4.1 Otto Røyland: skogsbu Kile 

Dok.nr 16/02322-45 Dato   05.02.2017 

Ønsker å oppføre en redskapsbu/skogsbu.til bortsetting av skogsutstyr/varmebu 

Dagens formål LNF Forslag til endring  

Areal (ca. daa)  Antall/type 1 bygg 

Grunneier Otto Røyland Gnr/bnr 93/21 Sted Kile Hægeland 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  
Rådmannens 
merknader 

Omhandler ingen endring av formål eller bestemmelser i kommuneplanen. Tiltaket blir for detaljert for 
kommuneplan som er en overordnet plan. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas ikke med videre i forhold til kommuneplanen. Tiltaket vil mer være en byggesøknad som må 
behandles, hvor kommunen bl.a. tar stilling til om det er behov for redskapsbu/skogsbu i forbindelse med 
landbruksformålet. 

 

4.2 Ivar Sundstøl: næringsbygg Skarpengland 

Dok.nr 16/02322-73 Dato   08.02.2017 

Ønsker: «Verkstedbygg for min bedrift Skiltspesialisten som vi ønsker på vår industritomt hjemme. Plassere bak garasjen og 
brakka». 

Dagens formål Regulert til industri Forslag til endring Næringsbygg  

Areal (ca. daa)  Antall/type 1 bygg 

Grunneier Ivar Sundstøl Gnr/bnr 49/46 Sted Skarpengland Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet ligger som industri i gjeldende reguleringsplan for Skarpengland. I ny reguleringsplan for Skarpengland 
som nylig er lagt ut til off. høring er det avsatt til forretning/industri + litt grønnstruktur ved bekk. Regulerte 
områder gjelder foran kommuneplanen.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas ikke med videre i forhold til kommuneplanen. Innspillet må stiles til høring av forslag til ny 
reguleringsplan for Skarpengland. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende 
reguleringsplanarbeidet. Kommuneplanen vil bli oppdatert i tråd med reguleringsplanen. 
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4.3 Ole Per Strædet: bolig Skarpengland 

Dok.nr 16/02322-33 Dato   02.02.2017 

Ønsker å etablere område for boligbebyggelse, samt service/næring Skarpengland. 

Dagens formål  Regulert til offentlig bebyggelse Forslag til endring  Boligformål + service/næring 

Areal (ca. daa) ? Antall/type ? boenheter 

Grunneier Ole Per Strædet Gnr/bnr 56/1 Sted Skarpengland Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet ligger som offentlig bebyggelse i gjeldende reguleringsplan for Skarpengland. I ny reguleringsplan for 
Skarpengland som nylig er lagt ut til off. høring er det avsatt til bolig. Regulerte områder gjelder foran 
kommuneplanen.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas ikke med videre i forhold til kommuneplanen. Innspillet må stiles til høring av forslag til ny 
reguleringsplan for Skarpengland. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende 
reguleringsplanarbeidet. Kommuneplanen vil bli oppdatert i tråd med reguleringsplanen. 

 

 

4.4 Ole Per Strædet: bolig Skarpengland 

Dok.nr 16/02322-33 Dato   02.02.2017 

Ønsker å etablere nye områder for boligbebyggelse. 

Dagens formål Framtid boligbebyggelse Forslag til endring  Boligformål 

Areal (ca. daa) ? Antall/type ? boenheter 

Grunneier Ole Per Strædet Gnr/bnr 56/1 Sted Skarpengland Øvrebø 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet ble lagt til som framtidig boligbebyggelse ved revisjon av kommuneplanen i 2011. I ny reguleringsplan 
for Skarpengland som nylig er lagt ut til off. høring er det avsatt til landbruk. Regulerte områder gjelder foran 
kommuneplanen.  

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas ikke med videre i forhold til kommuneplanen. Innspillet må stiles til høring av forslag til ny 
reguleringsplan for Skarpengland. Vurdering av tiltaket/området gjøres i det kommende 
reguleringsplanarbeidet. Kommuneplanen vil bli oppdatert i tråd med reguleringsplanen. 
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4.5 Quattro utvikling: blokkbebyggelse Vennesla sentrum 

Dok.nr 16/02322-40 Dato   08.02.2017 

Innspill til kommuneplan vedr. Sentrumsveien 15,17 og 19. Ønsker å benytte arealet til blokkbebyggelse  i 4 etg. 
 

Dagens formål Regulert i plan for sentrum til bolig/forretning Forslag til endring Blokkbebyggelse 

Areal (ca. daa) ? Antall/type ? 

Grunneier Gaute Ruenes og Bjørn Norhagen Gnr/bnr Sentrumsv. 15,17,19 Sted Vennesla sentrum Vennesla 

Kart over ønsket sted (vedlagt innspillet) Oversiktskart med eksisterende kommuneplan 

  

Rådmannens 
merknader 

Arealet ligger i reguleringsplanen for sentrum Vennesla som bolig/forretning. Regulerte områder gjelder 
foran kommuneplanen. Kommuneplan vil bli endret i tråd med gjeldene reguleringsplaner. Det vil si at for 
deres område er det reguleringsplan som gjelder, og det er ikke nødvendig å endre kommuneplanen. 

Rådmannens 
anbefaling: 

Innspillet tas ikke med videre i forhold til kommuneplanen. Innspillet må stiles til kommende oppstart av 
områdereguleringsplan for Sentrum Sør. 

 

 

4.6 Tor Kristian Ellingsberg: Nydyrking Loland 

Dok.nr 16/02322-47+50 Dato  03.02.2017 

Har sendt inn ønske om nydyrking av 2 områder. Det ene ligger på gnr/bnr 58/13 ved Tverrbakken, mens det andre ligger på 
gnr/bnr 58/4 ved Loland.  

Rådmannens 
merknader 

Omhandler ingen endring av formål eller bestemmelser i kommuneplanen. Tiltaket må søkes på vanlig måte 
om nydyrking 

Rådmannens 
anbefaling: 

Søknaden tas ikke med videre i planarbeidet. Tiltaket videresendes til rette instans (fagansvarlig for 
jordbruk). 

 

 


