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FORORD 

Vennesla kommune skal utarbeide områdeplan for Moseidmoen i Vennesla kommune. 

Områdereguleringen skal revidere gammelt plangrunnlag med hovedgrep å legge til rette for 

fortetting og bevaring av ulike områder på Moseidmoen.  

Prosessen med å lage områdereguleringen skal være inkluderende slik at beslutningsgrunnlaget er 

godt. Foreliggende dokument er et forslag til planprogram. Planprogrammet er første ledd i 

utarbeidelsen av områderegulering for Moseidmoen, og samtidig ledd i varsling av planoppstart. 

Formålet med planprogrammet er å beskrive: 

 Formålet og bakgrunnen for planarbeidet 

 Planprosessen og medvirkningsmulighetene 

 Omfanget av planarbeidet og behovet for utredninger 

Underveis i planprosessen tas det sikte på god informasjonsformidling og medvirkning fra 

innbyggere, offentlig instanser og relevante interesseorganisasjoner. Iht. plan- og bygningsloven § 

12-9 skal planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker. Dette forslaget til 

planprogram vil være til offentlig ettersyn i perioden juli til august 2017. Alle som ønsker, kan komme 

med innspill og merknader til planprogrammet. 

Innspill skal sendes til: 

Vennesla kommune 

Postboks 25 

4701 VENNESLA 

Eller på e-post til: epost@vennesla.kommune.no 

Merk innspillene: ”Områderegulering Moseidmoen”, sak 17/03246  

Kontaktperson hos Vennesla kommune er: 

Elena Samuelsen 

Tlf: 38 13 72 14 

e-post: elena.samuelsen@vennesla.kommune.no 

  

mailto:epost@vennesla.kommune.no
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

I Kommunal planstrategi for Vennesla 2016-2019 er det vedtatt oppstart av områderegleringsplan for 

Moseidmoen i 2017. Eksisterende plan er fra 1992. Det skal nå foretas en revisjon i forhold til 

fortetting og bevaring av området. På grunn av den sentrale beliggenheten er det et økt press på 

utvikling og deling av tomter i dette området.  

I regional plan for kristiansandregionen 2011-2050 anbefales det at Vennesla kommune konsentrer 

mesteparten av ny boligbygging rundt Vennesla sentrum, og at det i området Moseidmoen og 

Hunsøya legges opp til en høy arealutnyttelse. I regional plan er LNF-områdene avsatt som fremtidig 

utbyggingsområde.  

 

1.2  Mål for planarbeidet 

Moseidmoen ligger i nær tilknytting til sentrumsområdet og Hunsøya, og representerer store og gode 

muligheter for fortetting. Samtidig er det ønskelig å bevare strukturen og de gode bomiljøene som 

allerede finnes på Moseidmoen. Det legges vekt på grundig og helhetlig planlegging, som sikrer at en 

tilrettelegger for bevaring og en ønsket utbygging med gode kvaliteter. Det er satt følgende mål for 

planarbeidet: 

 Planarbeidet skal avklare fremtidig arealbruk, herunder forholdet mellom utbygging og 

bevaring, og behovet for oppgradering av eksisterende infrastruktur. 

 Planarbeidet skal legge til rette for ny og fremtidsrettet utbygging med gode kvaliteter langs 

kollektivaksen og sentrumsaksen og sikre områder som er viktige for grønnstrukturen og 

nærhet til elva, skape gode bomiljøer, rekreasjonsområder og møteplasser.  

 Planarbeidet skal avklare om det er aktuelle arealer som kan avsettes til offentlig 

tjenesteyting 

 Lage en helhetlig områdeplan som definerer overordnede mål og føringer for områdets 

videre utvikling.  
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1.3 Om planprogram 

1.3.1 Hensikten med planprogrammet  

I forbindelse med oppstart av planarbeidet er det krav til utarbeidelse av planprogram, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl) §§ 12-2 tredje ledd og 4-1.   

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive tiltaket, antatte 

problemstillinger som vil bli belyst, hvilke utredninger som anses som nødvendige i etterfølgende 

reguleringsplan/konsekvensutredning og planprosessen med viktige milepæler og frister. Det skal 

redegjøres for medvirkningsprosesser og hvorvidt det er planlagt tiltak for spesielt å få innspill fra 

grupper som antas å bli særlig berørt. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn samtidig som varsling av oppstart av planarbeid.  

Det er plan- og økonomiutvalget i Vennesla kommune som fastsetter planprogrammet. 

 

1.3.2 Utredningsplikt 

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning (KU) jf. pbl. § 4-2 andre ledd. Hensikten er å sikre 

at hensynet til miljø og samfunn blir vurdert i planprosessen, når det tas stilling til om, og på hvilke 

vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. Forskrift om konsekvensutredning § 2 bokstav d fastslår 

at det alltid skal utarbeides konsekvensutredning i tilknytning til områdereguleringer som omfatter 

nye områder til utbyggingsformål. Omregulering av LNFR-formål til boligformål er formelt i strid med 

gjeldende kommuneplan for vennesla. Det skal derfor utarbeides konsekvensutredning i tilknytting til 

reguleringsplanen.  

 

1.3.3 Høring 

Planprogrammet skal legges på høring samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet, slik at 

berørte parter og interesserte kan vurdere programmet og komme med forslag til utredningstemaer 

og hvordan utredningen bør skje. Frist for å uttale seg til planprogrammet er 6 uker fra annonsering.   
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2. PLANOMRÅDET 
Moseidmoen har en sentral beliggenhet i Vennesla med kort avstand til sentrum og Vikeland og 

nærhet til elva, naturen, friluftsliv, skole og barnehage. Området har gode 

kommunikasjonsmuligheter med buss og nærhet til togstasjon. Fylkesveg 454 går gjennom 

planområdet i nord, og fv 7 går gjennom i sør.  Avstanden fra Moseidmoen til sentrum er ca. 1-2 km.  

Planområdet er på ca. 780 daa, bestående eldre og nyere boligfelt, noe industri og offentlige arealer. 

Moseidmoen fremstår hovedsakelig som et flatt område, med ulike boligtyper. Moseidmoen har et 

klart kvadraturmønster, hvor mye består av eneboliger med hager. Mos 

I kommuneplanens arealdel er området i dag avsatt til boligbebyggelse, næringsbebyggelse, 

forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, og LNFR.  

Se forslag til plangrense under. 
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Endelig planområde kan bli redusert i den videre planprosessen.  

2.1 Eiendomsforhold 

Se vedlagt liste over  eiere og berørte parter.  
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3. RAMMER OG PREMISSER 
Planen skal utarbeides som en områdereguleringsplan i samsvar med reglene i Plan- og 

bygningsloven (2008) og forskrift om konsekvensutredning, samt andre lover som berøres. For å 

kunne tilrettelegge for en helhetlig fremtidsrettet planlegging og danne et best mulig grunnlag for 

samhandling og samordning bør følgende rammer og premisser legges til grunn i planleggingen.   

3.1 Overordna retningslinjer, føringer og planer  

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen, 1995 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 2014 

 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012). 

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

 Nasjonal transportplan (2014-2023) 

3.2 Fylkesplaner, fylkesdelplaner og strategier 

 Regionplan Agder 2020 

 Regional planstrategi for Agder 2016-2020 

 Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020 

 Regional transportplan Agder 2015-27 

 Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 

3.3 Kommunale planer  

 Kommunal planstrategi for Vennesla 2016-2019 

 Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 

 Kommunedelplan for sykkel, 2014 

 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2019 

 Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer 

 Trafikksikkerhetsplan 2014-2026 

3.4 Reguleringsplaner  

Det er flere detaljreguleringsplaner innenfor plangrensa. Nedenfor er de listet opp under ulike 

inndelinger.  

Når ny områdeplan er godkjent, vil den gjelde foran hele eller deler av: 

 Moseidmoen, planID: 1997033, ikrafttredelse 1992 

 Moseidmoen nordre del, planID: 1997073, ikrafttredelse 1964 

 Barnehage på gnr. 23, bnr. 1, planID: 1998007, ikrafttredelse 2005 
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 Bruvegen, planID: 1997039, ikrafttredelse 1988 

 Stemhei industriområde, planID: 2000016, ikrafttredelse 1999 

 

Ny områdeplan erstatter ikke 

 Fjordparken, del av gnr. 23, bnr. 1.m.fl., planID: 2002001, ikrafttredelse 2001 

 Moseidstranda, planID: 2007006, ikrafttredelse 2008 

 Ringvegen 1-3, planID: 2014003, ikrafttredelse 2015 

 Smååsan, Vennesla kommune, planID: 2006004, ikrafttredelse 2006 

 Drivenesvegen 47, planID: 2011005, ikrafttredelse 2011  

 Drivenesvegen 43, gnr. 23, bnr. 10, planID: 2010002, ikrafttredelse 2011  

 Ravnåsvegen, planID: 2000002, ikrafttredelse 2000 

 Stemhei, gnr. 23, bnr. 307, planID: 2000008, ikrafttredelse 1999 

 Gnr/bnr 23/228 – Stemhei 14, planID: 2015006, ikrafttredelse 2015 

 

Relevante reguleringsprosesser under arbeid utenfor plangrensa: 

 Detaljregulering Moseidmoen idrettsplass og skole (erstatter Askedalen, planID: 1997058, 

ikrafttredelse 1996) 

 Detaljregulering Otraparken  
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4. ALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES 
Konsekvensutredningen skal kartlegge beslutningsrelevant informasjon for deretter å belyse 

konsekvensene av planlagt utbygging og utvikling innenfor planområdet. Utbyggingsalternativ er 

beskrevet nedenfor. Det legges opp til at konsekvensene av utbyggingsalternativet skal vurderes i 

forhold til et såkalt 0-alternativ. 

4.1 Referansealternativet (0-alternativet) 

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget og innebærer en videreføring av dagens situasjon og 

planstatus, inkludert allerede godkjente reguleringsplaner og kommunedelplan. 

4.2 Alternativ 1 – Utbyggingsalternativer  

Formålet med alternativ 1 er å fortette, transformere og bygge ut enkelte steder, samt legge til rette 

for bevaring på Moseidmoen. Det skal i hovedsak legges til rette for fortetting langs kollektivaksene, 

hvor man har god tilgang til sentrumsfunksjonene, både i sentrum og på Hunsøya. Alternativet skal ta 

hensyn til Moseidmoens eksisterende bebyggelse, struktur og bomiljø der dette bør bevares, samt 

legge forutsigbare rammer og føringer for vider utvikling på Moseidmoen.  

4.2.1 Stedsanalyse og mulighetsstudie 

Det skal utarbeides stedsanalyse for området, som kartlegger hvilke områder som egner seg for 

fortetting og en høyere utnyttelse og hvilke områder som bør bevares. Studien skal undersøke 

prinsipielt forskjellige måter å utnytte de aktuelle områdene på, herunder løsninger for 

hovedstruktur, grønnstruktur, ferdselsårer, bygningsstruktur og typologi, og lokalisering av 

fellesfunksjoner og mulighetene for en trinnvis utvikling av stedet. Studien skal undersøke hvordan 

god bokvalitet, sammenhenger og kvaliteter på stedet kan sikres.  

 

Alternativene i mulighetsstudiet skal illustreres på et prinsipielt og enkelt nivå. Det skal gjøres kort 

rede for positive og negative sider ved de ulike alternativene. Mulighetsstudie legges til grunn for 

videre behandling og prioritering i planarbeidet.  
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5. FORSLAG TIL UTREDNINGER  

5.1 Utredningstemaer og metode 

Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt under 

utarbeidelsen og gjennomføringen av planen (jf. pbl. § 4-2). Hensikten med utredningen er å 

synliggjøre konsekvensene tiltakene vil medføre. 

Vurderingene vil bli gjort med sammenligning mot 0-alternativet (dvs. dagens situasjon).  

I oversikten under er det listet opp viktige fagfelter og temaer som er vurdert i forbindelse med 

konsekvensutredning. Tema som ikke er markert som egen fagrapport blir en del av 

planbeskrivelsen. Til sammen utgjør dette konsekvensutredningen.  

Konsekvensanalysen vil vurdere hvor viktig temaet er, hvilke virkinger planforslaget har, 

konsekvenser av planforslaget og vurdering av avbøtende tiltak der konsekvensene er negative.  

Planbeskrivelsen vil for øvrig kunne omfatte flere eller færre temaer enn det som fastlegges i 

planprogrammet.  

Tema Utredningsbehov/beskrivelse Egen fagutredning 

Stedsanalyse og mulighetsstudie  Jf. pkt. 4.2.1 X 

Kulturminner, kulturmiljø  kjente kulturminner 
beskrives 

 

Geotekniske forhold  geotekniske forhold vurderes  

Naturmangfold  konsekvenser for 
naturmangfold beskrives 

 

Transport/trafikk og vegsystem, 
inkludert gang- og sykkel 

 trafikkanalyse 

 konsekvenser for gange, 
sykkel, kollektiv og bil 
(herunder 
parkeringsdekning) som 
følge av nye tiltak i planen 

 premisser for lokal ferdsel i 
området 

 Trafikkgenerering og 
kapasitet på vegnettet 

X 

Friluftsinteresser, grønnstruktur, 
park, lek og folkehelse 

 Lek og rekreasjonsområder, 
møteplasser, turveier, 
sosiale møteplasser o.l. 

 Grønnstruktur i planlagt og 
eksisterende område 

 Faktorer som bidrar til å 
fremme helsen for 
befolkningen i området eller 
som kan gi negativ 
innvirkning på befolkningens 
helse 

X 
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Landskap og kulturlandskap  Spesielle landskapsformer og 
elementer 

 

Støy  støy 

 Utredning baseres på tall fra 
trafikkanalysen 

 Gul sone er en 
vurderingssone der 
støyfølsom bebyggelse kan 
oppføres dersom 
risikoreduserende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold 

X 

Kommunal teknisk infrastruktur Utrede hovedtrekkene for: 

 Overvannshåndtering, 
herunder flomveier og 
bekkeledninger 

 kapasitet på VA 

 løsninger for 
avfallshåndtering 

 Eventuell løsning for 
varelevering 

 

Forurenset grunn  temaet beskrives  

Barn og unges interesser  barns bruk av arealer 

 kartlegging av skolevei, 
barns bevegelser i og 
gjennom område 

 Tap av evt. eksisterende 
lekeareal 

 Kvalitet på nye lekeareal, 
krav til ulike typer lekeareal i 
planen 

 

Barnehager og skoler  Barnehager og skolers bruk i 
området 

 Skolevei til Moseidmoen 
barneskole, ungdomsskolen 

 Skole- og 
barnehagekapasiteten 

 

Kriminalitetsforebygging  tiltak som kan forebygge 
eventuell kriminalitet 

 

Økonomiske konsekvenser for 
kommuner 

 temaet beskrives  

Gjennomføring/utbyggingsrekkefølge  Eventuell rekkefølge på 
detaljreguleringer 

 Hvordan kan 
utbyggingsrekkefølgen 
legges opp for å gi minst 
mulig negative effekter for 
dem som er etablert, eller 
etablerer seg først, i 
området?  

 

Landbruk  Landbruk som blir berørt av X 
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planen 

 vurdere ulemper for 
landbruket 

 vurdere ulemper for den 
aktuelle eiendommen 

ROS-analyse  ROS‐analyse skal i henhold til 
plan- og bygningsloven 
rutinemessig utføres som del 
av planbeskrivelsen til 
reguleringsplanen. 

 Analysen baseres på 
offentlige veiledere. 
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6. PROSESS OG MEDVIRKNING 

6.1 Planprosess  

Det skal utarbeide en områderegulering i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser og 

konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Prosessen for 

konsekvensutredning og reguleringsplan vil være parallell frem til et komplett planforslag med 

konsekvensutredning. Kommunen vil ansette en konsulent for å gjennomføre mulighetsstudie og 

planarbeidet.  

Reguleringsplan Konsekvensutredning Tidsrom (anslag) 

Varsle oppstart av planarbeid 
 
Oppsummere høringsuttalelser 

Høring av forslag til planprogram (6 
uker) 
Oppsummere høringsuttalelser 
Bearbeide planprogram 
 
Fastsette planprogram i plan- og 
økonomiutvalget 

Juni 2017- august 2017 
 
August/september 
 
 
September/oktober 2017 

Utarbeide mulighetsstudie  Arbeide med delutredninger Høst 2017 

Utarbeide planforslag Sammensette konsekvenser av 
planforslaget 

2017-2018 

 2018  

1 gangs behandling i plan- og økonomiutvalget Høst 2018 

Utleggelse til offentlig ettersyn (6uker)  

Oppsummering av høringsuttalelser 
Eventuelt bearbeide reguleringsforslaget og justere/supplere 
utredninger 

 

2 gangs behandling i plan- og økonomiutvalget Vår 2019 

Endelig behandling i kommunestyret  

  

 

Områdereguleringen utarbeides med et detaljeringsnivå som gjør at det vil bli stilt krav om 

etterfølgende detaljregulering før byggetillatelse kan gis. 

 

6.2 Medvirkning 

Arbeidet legges opp etter plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning, slik at 

allmennheten og berørte vil sikres informasjon først og fremst ved varsling og offentlig ettersyn. 

Eiere av eiendommer som blir berørt av planarbeidet vil bli varslet direkte og involveres i 

planarbeidet, slik at en sikrer at deres interesser er kjent og i størst mulig grad kan i varetas ved 

utforming av planforslaget.   

Kravet til informasjon og medvirkning i planprosessen vil sikres gjennom: 
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 Åpent informasjonsmøte med grunneiere og interessenter innenfor planområdet ved 

varsling 

 Varsel om oppstart og offentlig ettersyn/høring av forslag til planprogram. Dette kunngjøres 

ved annonse i Vennesla Tidene og Fædrelandsvennen, på kommunens hjemmeside og brev 

til direkte berørte parter, offentlige myndigheter og organisasjoner 

 Barn og unges medvirkning gjennom Barnetråkksregistreringer i utvalgte klasser på 

Moseidmoen skole 

 Presentere og diskutere tiltaket med regionale myndigheter i regionalt planforum.  

 Åpent informasjonsmøte ved offentlig ettersyn 

 Alle som har kommet med merknader til planprogrammet eller planforslag får kopi av vedtak 

 Offentlig ettersyn av forslag til områderegulering, med konsekvensutredning 

 Offentlige dokumenter fra planarbeidet vil være tilgjengelige på kommunens hjemmeside 

gjennom hele prosessen.   

 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1. Eierliste 


