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Veiledning til planprogrammet 

Konsekvensutredning og planprogram 
Dette planforslaget krever konsekvensutredning og planprogram. Når en plan har vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn eller ikke er i samsvar med overordnet plans føringer, skal 
det utarbeides en konsekvensutredning sammen med planen. Hensikten med 
konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke muligheter, utfordringer og konsekvenser 
ulike løsningsalternativer kan gi, og hvordan disse skal håndteres. Konsekvensutredningen 
bidrar til at dette blir systematisert og er kjent både under arbeidet med planen og når det 
fattes vedtak om planen. 

Kravet om konsekvensutredning innebærer at det skal utarbeides et planprogram. 
Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger 
som anses som viktige å undersøke i forhold til miljø og samfunn. Planprogrammet skal 
beskrive hvilket grunnlagsmateriale som må lages for at planforslagets relevante temaer kan 
vurderes tilstrekkelig, beskrive relevante og realistiske plan- og utredningsalternativer og 
beskrive aktuelle samarbeids- og medvirkningsprosesser.   

Innspill 
Vi ønsker innspill til vurderingen av hvilke temaer og utredninger konsekvensutredningen og 
undersøkelsene skal inneholde. Et viktig grunnlag for vurderingen av innholdet vil være 
uttalelser fra berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og andre aktører, som 
belyser hva som er relevante utredningsbehov ut i fra sin kjennskap til området og egne 
ansvarsområder.  

Prosessen 
Forslagsstiller skal utarbeide forslag til planprogram og stå for høringen av det. Etter at 
planprogrammet har vært på høring, skal det bearbeides med relevante innspill fra høringen 
og sendes til kommunen. Planprogrammet fastsettes av kommunen. Det fastsatte 
planprogrammet ligger så til grunn for videre reguleringsplanlegging.  

 

Høringsperioden er fra 23.08. til 05.10. 

 

 

Innspill i høringsperioden sendes til: 

Prosjektgruppen AS          
 Rådhusveien 36          
 4640 Søgne 

Innspill kan gjerne sendes på epost til:  svein@pgas.no 
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1 MÅL OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 

1.1 Innledning 

1.1.1 Bakgrunn for planforslaget/planarbeidet 
Bakgrunnen er et behov for etablering av botilbud for innbyggere som har krav på kommunalt 
botilbud med heldøgns omsorgstjeneste hjemlet i Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. § 3-2. 
 

1.1.2 Hovedmål med planarbeidet  
Planen har som mål å tilrettelegge for 12 boliger samt tilhørende arealer til heldøgns 
omsorgstjeneste og tilhørende infrastruktur. 
 

1.1.3 Begrunnelse for utredningsplikt  
Det har vært et betydelig samfunnsengasjement og politisk engasjement knyttet til den 
sosialpolitiske debatten forut for planprosessen. Utarbeidelse av planprogram vil legge et godt 
grunnlag for informasjon, tidlig medvirkning og politisk forankring samt et faglig godt 
underlag for senere høring og beslutning. 
 
Jf. forskrift om konsekvensutredning § 2 bokstav d) skal områdereguleringer og 
detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål alltid 
konsekvensutredes. Jf samme forskrift § 3 bokstav b) skal detaljreguleringer på inntil 15 
dekar som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering vurderes nærmere. 
Det samme gjelder etter bokstav c) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Herunder pkt 11 
bokstav j) bygg for offentlig eller privat tjenesteyting.  
 
Det vises igjen til forutgående samfunnsdebatt og betydningen av et godt faglig underlag 
innenfor relevante samfunnstema for høring, debatt og beslutning. Jf. 
konsekvensutredningsforskriften § 4, første ledd skal planmyndighet ta stilling om planen kan 
få vesentlig virkning når den faller inn under § 3. Helse og omsorgsinstitusjoner i regulert 
nærings-/industriområde vil etter planmyndighetens skjønn kunne få vesentlig virkning for 
regulert og avsatt arealformål. Kommunens planmyndighet anbefaler konsekvensutredning av 
planens virkninger for miljø og samfunn jf. pbl § 4-2. 
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1.2 Planområdet 

1.2.1 Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet omfatter Lomtjønn industri/næringsområde i Vennesla, og ligger langs 
Lomtjønnvegen. Arealet som varsles oppstart og planprogram for er ca 60 daa. Det kan være 
aktuelt å redusere størrelsen noe når innspill til oppstartsmelding og planprogram er kommet 
inn.  

 

Figur 1. Kartet viser planområdets beliggenhet 
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Figur 2. Planområdets avgrensning med svart stiplet strek 

 

1.2.2 Dagens situasjon 
 

 

Figur 3. Flyfoto viser dagens arealbruk. 
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Det meste av planområdet er i dag opparbeidet, men ikke ferdig utbygd som næringsområde. 
Rundt det planerte næringsområdet er det er buffer med grøntareal mot omkringliggende 
boligbebyggelse. Øvre del av næringsområdet har en etablering med atføringsbedriftene A3 
Resurs og Måneglytt dagsenter. 

1.2.3 Eierforhold  
Planlagt tiltak omfatter i hovedsak gnr/bnr 4/373. Jan Einar Døvik er i.flg. matrikkel tinglyst 
eier. Det foreligger intensjonsavtale med eier. Planlagt tiltak berører i tillegg deler av gnr/bnr 
4/145 hvor Snømyr Tomteselskap as er tinglyst eier med Torkell Tjelland som daglig leder. 
Torkell Tjelland er også styreleder i VEF Entreprenør as. Snømyr Tomteselskap eies av TT 
Invest as - datterselskap under Terrengtransport Holding as. Snømyr Tomteselskap er 
registrert innenfor utvikling og salg av egen fast eiendom. Snømyr Tomteselskap har tilbudt 
salg av gnr/bnr 4/145. Selve tiltaket berører i tillegg gnr/bnr 4/153 hvor Vennesla kommune er 
tinglyst eier. Med unntak for tilgrensende eksisterende bygningsmasse på gnr/bnr 4/153 er 
tilgrensende arealer ikke utviklet med bygningsmasse innenfor regulert formål industri/næring 
med tilhørende forretningsvirksomhet. Atkomst er foreslått med felles eksisterende avkjørsel 
fra Lomtjønnvegen til gnr/bnr 4/153. 
 

 
Figur 4. Kartet viser eiendomsgrenser i planområdet 
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1.3 Planstatus og rammebetingelser 

1.3.1 Kommunale planer og føringer 
Kommunens plan av 2007 for å etablere Rop-boliger er omtalt i Plan for helse og omsorg 
2025. Det har siden den tid vært arbeidet med en rekke alternativer. Det har ikke vært avsatt 
eller regulert tomt til formålet. Kommunestyre sak 53/15, møte 3.09.15 gir Boligstiftelsen 
oppdrag med å etablere samlokalisering av inntil 24 Rop-boliger. I sak 7/17, møte -6.02.17 
behandler kommunestyrer interpellasjon vedr rus-psykiatriboliger. Forslag om å avslutte 
prosessen med Rop-boliger planlagt bygget på Lomtjønn, ble forkastet. I sak 37/17, møte 
22.06.17, Rop-boliger på Lomtjønn- Innbyggerinitiativ, ble forslag om å skrinlegge prosjekt 
med å bygge Rop-boliger på Lomtjønn, avvist. 
 
Dette er det formelle grunnlag for at Boligstiftelsen tegnet kontrakt med VEF etter 
kommunestyrevedtak 22.06.17 
 

1.3.2 Gjeldende regulering 
Foreslått areal er omfattet av reguleringsplan for Lomtjønn (1996). PLANID: 1997053. 
Arealet er regulert til næring, håndverk og service hvor tilhørende handelsvirksomhet kan 
tillates samt offentlig virksomhet med tilsvarende formål. Omkringliggende grønne arealer er 
offentlig friområde. 

I kommuneplanen er foreslått planområde avsatt til næringsbebyggelse. Bestemmelsene til 
kommuneplanen § 2.1.7 er at arealene skal benyttes til næringsbebyggelse med tilhørende 
anlegg. 

 

Figur 5. Gjeldende reguleringsplan, hvor aktuelt areal er regulert til næring, håndverk og service og er markert lilla 
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1.3.3 Planer under arbeid 
Det er ikke andre planer under arbeid i området.  

2 PLAN- OG UTREDNINGSALTERNATIVER 
Etter forskriftens § 5, andre ledd skal relevante og realistiske alternativer beskrives i utkast til 
planprogram, og det skal fremgå hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet. Jf 
§ 7, 3. ledd kan det være behov for redegjørelse for vurderte alternativer. For øvrig 
understrekes § 7, 2. ledd om at utredningen skal være relevant for beslutningen dvs. at 
tematisk omfang anbefales avgrenset. Konsekvenser knyttet til endret arealformål, barn- og 
unges interesser og forhold knyttet til bokvalitet vil bli vektlagt. 
 
Utredningsalternativer har hensikt å gi et sammenligningsgrunnlag for å vurdere 
konsekvensene ved gjennomføringen av planalternativene. I henhold til forskrift om 
konsekvensutredning vedlegg IV a) skal det alltid redegjøres for følgene av å ikke realisere 
planen og dette oppstilles som et utredningsalternativ. Utredningsalternativene skal især 
belyse de temaene som har bidratt til at saken skal konsekvensutredes.  

Det er i denne saken to alternativer for planarbeidet. Det første er lokalisering i Lomtjønn 
næringsområde. Det andre som også kalles nullalternativet er å ikke lokalisere noe i dette 
området. Det vil innebære å opprettholde dagens status.  

 

2.1 Alternativ Lomtjønn, plan- og utredningstemaene  
Forslagsstiller konkluderer med at de følgende temaene er førende for det videre arbeidet med 
planprogrammet og detaljreguleringen med konsekvensutredning.  

2.1.1 De samfunnsmessige konsekvenser av etablering av boliger for 
personer med lovfestede rettigheter til bolig (ROP boliger) 

- for samfunnet som helhet 

2.1.2 Rop boliger i nærmiljøet, herunder: 

2.1.3 ROP boliger opp mot øvrige offentlige tilbud, herunder:  

2.1.4 Konsentrasjon av beboere, herunder:  
- fare for smittefarlig avfall og hensyn til smittevern 

- for ROP boligbrukere 
- for nabolag 

- psykososiale forhold for beboere og nærområdet 
- vold og uønsket / skremmende atferd,  
- tyveri/kriminalitet 
- fare for rekruttering av barn og unge til rusmisbruk. 

- nærhet til skole og barnehage 
- skolevei  
- kommunalt aktivitetstilbud 
- trafikksikkerhet 
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2.1.5 Omkringliggende næring, bebyggelse og eiendom: 
- kan etableringen påvirke eiendomsutviklingen i området generelt 

2.1.6 ROP boliger i næringsområdet: 
- vil etableringen medføre konsekvenser og begrensninger på industriområdet. 

2.1.7 Driftsform: 
 

- hvilke tilpasninger et planlagt gjort, både for beboerne selv, og for naboer og skole og 
barnehage 

 

2.2 0-alternativet 
0-alternativet defineres som eksisterende situasjon. 0-alternativet er kun et 
utredningsalternativ og skal ikke utarbeides til et fullverdig planforslag. 

2.2.1  Omkringliggende næring, boligmljø og samfunnet som helhet 
Hva er konsekvensene hvis det ikke etableres ROP-boliger? 

 

3 KRAV TIL PROSESS OG METODE 

3.1 Tabelloversikt over planfaglige temaer som skal 
undersøkes og/eller konsekvensutredes 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke temaer som skal undersøkes i planarbeidet, og 
hvilke temaer som skal konsekvensutredes i henhold til forskrift. I undersøkelsene skal det 
vektlegges hvilke muligheter og utfordringer de ulike alternativene gir, og hvordan disse skal 
håndteres. I konsekvensutredningen skal konsekvensene av planalternativet belyses og det 
skal vurderes og presenteres eventuelle avbøtende tiltak der det er aktuelt. Det er viktig å 
presisere at de forskjellige alternativene gir ulike muligheter og utfordringer, som alle skal 
belyses i undersøkelsene og konsekvensutredningen.  

Tabellen er ikke nødvendigvis uttømmende. 

A= Temaer som skal undersøkes, og vil bli omtalt i planbeskrivelsen,          
B= Temaer som skal konsekvensutredes og bli omtalt i konsekvansutredningen 

- fare for at det tiltrekkes andre med liknende problemstillinger 
- er fordelingen av slike boliger jevn i kommunen 

- hvordan planlegges driften av etableringen  

Planfaglige temaer A  B Hvordan skal tema undersøkes og presenteres 

De samfunnsmessige 
konsekvenser av etablering av 
boliger for personer med 

 X Innhentes grunnlag og kunnskap fra 
kommunal tjeneste, kommunelege og politi. 
Det innhentes også erfaring fra nasjonal ROP 
tjeneste.  
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lovfestede rettigheter til bolig 
(ROP boliger) 
- for ROP boligbrukere 
- for nabolag 
- for samfunnet som helhet  

Presenteres ved beskrivelse. 

Rop boliger i nærmiljøet, 
herunder: 
- psykososiale forhold for 

beboere og nærområdet 
- vold og uønsket / 

skremmende atferd,  
- tyveri/kriminalitet 
- fare for rekruttering av barn 

og unge til rusmisbruk. 
- omsetning av narkotika. 

 
X Erfaringer med andre bofellesskap innhentes, 

både fra kommunal tjeneste, kommunelege og 
politi, samt naboer, beboere i 
Snømyr/Lomtjønn og skole/barnehage. Det 
innhentes også erfaring fra nasjonal ROP 
tjeneste.  
Presenteres ved beskrivelse. 

ROP boliger opp mot øvrige 
offentlige tilbud, herunder:  
- nærhet til skole og 

barnehage 
- skolevei  
- kommunalt aktivitetstilbud 
- trafikksikkerhet 
- kollektivtilbud 

 X Erfaringer med andre bofellesskap innhentes, 
både fra kommunal tjeneste, kommunelege og 
politi, samt naboer, beboere i 
Snømyr/Lomtjønn og skole/barnehage. Det 
innhentes også erfaring fra nasjonal ROP 
tjeneste. 
Presenteres ved beskrivelse. 

Konsentrasjon av beboere, 
herunder:  
- fare for smittefarlig avfall og 

hensyn til smittevern 
- fare for at det tiltrekkes 

andre med liknende 
problemstillinger 

- er fordelingen av slike 
boliger jevn i kommunen 

 X Erfaringer med andre bofellesskap innhentes, 
både fra kommunal tjeneste, kommunelege og 
politi, samt naboer, beboere i 
Snømyr/Lomtjønn og skole/barnehage. Det 
innhentes også erfaring fra nasjonal ROP 
tjeneste.  
Presenteres ved beskrivelse. 

Omkringliggende næring, 
bebyggelse og eiendom: 
- kan etableringen påvirke 

eiendomsutviklingen i 
området generelt  

 X Erfaringer med liknende bofellesskap 
innhentes, samt erfaringer fra nasjonal ROP 
tjeneste. 
Presenteres ved beskrivelse. 

ROP boliger i 
næringsområdet: 
- vil etableringen medføre 

konsekvenser og 
begrensninger på 
industriområdet. 

 X Erfaringer med liknende bofellesskap 
innhentes, samt erfaringer fra nasjonal ROP 
tjeneste. 
Presenteres ved beskrivelse. 

Driftsform: 
- hvordan planlegges driften 

av etableringen  
- evt. hvilke tilpasninger et 

planlagt gjort, både for 

 X Erfaringer med liknende bofellesskap 
innhentes, samt erfaringer fra nasjonal ROP 
tjeneste. 
Presenteres ved beskrivelse. 
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3.2 Metode og fremstilling 

3.2.1 Metode 
Planalternativene skal undersøkes og utredes til et likeverdig og sammenlignbart nivå. 
Dersom det i konsekvensutredningen avdekkes vesentlige negative konsekvenser av tiltaket, 
skal det for hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. 

3.2.2 Temavis fremstilling av undersøkelser og utredninger 
De enkelte undersøkelsene og utredningene skal fremstilles temavis i den 
presentasjonsformen som er angitt for hvert tema i tabellen i kapittel 3.1. Det skal utarbeides 
ett samlet dokument for undersøkelsene med et eget kapittel konsekvensutredningen. 

3.2.3 Forslagsstillers anbefaling 
Når forslagsstiller presenterer sitt valg av planalternativ skal det komme med en faglig 
begrunnet anbefaling med grunnlag i undersøkelsene og utredningene som er gjennomført.  

 

  

beboerne selv, og for naboer 
og skole og barnehage 

Kulturminner X  Databasekontroll og dialog med 
Fylkeskonservator 

Geoteknisk vurdering X  Befaring og databasekontroll 
Presenteres ved beskrivelse. 

Naturmangfold X  Befaring og databasekontroll 
Presenteres ved beskrivelse. 

Vann og avløp X  Kommunens driftsavdeling kontaktes 
Presenteres ved beskrivelse. 

Renovasjon X  Kommunalt renovasjonsselskap kontaktes 
Presenteres ved beskrivelse. 

ROS X  Sjekkliste gjennomgås. Evt tiltak beskrives. 
Vurdering og konklusjon presenteres ved 
beskrivelse. 

Tilgjengelighet  X  Krav og behov vurderes. Presenteres ved 
beskrivelse. 

Støy X  Undersøkelse. Presenteres ved beskrivelse. 

    



 
Forslag til planprogram________________________________________________________  
 

13 
 

3.3 Videre planprosess og medvirkning 

3.3.1 Planprosess og fremdrift 
Forslagsstiller skal utarbeide en detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning.  

Tabellen viser forventet fremdrift, og oppdateres fortløpende: 

PROSESSNAVN FORVENTET 
FREMDRIFT 

Forslag Planprogram utarbeides  

      Varsling om oppstart planarbeid med planprogram 24.08. 
      Høringsperiode for planprogram 24.08. - 05.10. 

      Medvirkning og informasjon 24.08. - 05.10. 
Innsendelse forslag planprogram 20.10. 

Planprogram fastsettes av bygg og miljøutvalget 23.11. 

Konsekvensutredning og undersøkelser utarbeides 24.08. – 03.11. 

Planforslag m/KU oversendelse til Plan- og bygningsetaten  03.11. 
Bygg og miljø legger planforslag ut til offentlig ettersyn  
Offentlig ettersyn av Planforslag med KU  
POLITISK VEDTAK I KOMMUNESTYRET  
  

 

3.3.1 Medvirkning 
Berørte grunneiere innenfor planområdet og representant for velforening, for Snømyr og 
Lomtjønn, vil bli invitert til informasjonsmøte i perioden med utarbeidelse av planforslag og 
utredning av konsekvensutredning. Likeledes vil barn og unges representant, barnehage og 
skole og representant for velforening bli invitert til medvirkningsmøte.  

Allmennheten, berørte parter og øvrige høringsinstanser vil få planprogram og 
oppstartsmelding til uttalelse. Det er da hvilke utredningstemaer som må med man kan 
komme med uttalelser til. Det er også da man kommer med uttalelse om hva planforslaget i 
sin helhet må vurdere og ta med.  

Når planforslaget er utarbeidet og det legges ut til offentlig ettersyn, så vil det bli mulig å 
komme med merknader til foreliggende planforslag. Merknadene vil bli vurdert før 
planforslaget fremmes for kommunestyret for vedtak. 

 

 


