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Offentlig ettersyn og begrenset høring til endring av forslag til revidert 
arealdel av kommuneplanen for Vennesla 2018-2030 
 
I møte i plan- og økonomiutvalget 15. januar 2019, sak 3/19, vedtok Vennesla kommune å legge 
en ny endring av kommuneplanens arealdel ut til begrenset høring og offentlig ettersyn, jf. pbl. 
§ 11-14.  
 
Bakgrunn for ny høring: 
I forbindelse med første høring av kommuneplanens arealdel, fremmet Fylkesmannen i Aust- og 
Vest-Agder innsigelse til for følgende områder:  

 Boligområdene Nordmarka og Moseidheia. 
 Boligområde Hommefjellet nord. 
 Boligområde Homme øst. 

Fylkesmannen gav videre faglig råd om å ta ut boligområde Venneslaheia fra planen.  
 
For å komme fram til en enighet for å løse innsigelsene, ble det avholdt et drøftingsmøte 
mellom Vennesla kommune og fylkesmannen 26. november 2018. Det ble enighet om at 
boligområde Nordmarka ikke blir tatt inn i planforslaget, og at boligområde Venneslaheia blir 
tatt ut av planen. Dersom kommunen i revidert forslag til kommuneplanens arealdel velger å ta 
ut Venneslaheia og Nordmarka av kommuneplankartet, vil fylkesmannen frafalle innsigelsene. 
 
Ny høring: 
Det høres nå kun på de endringer som er gjort i planen siden forrige høring. Det gjelder 
primært på forslaget om å ta ut Venneslaheia og Nordmarka av kommuneplankartet (se 
vedlegg 15 «Endring kommuneplankartet»). Det åpnes ikke for nye forslag om endret 
arealbruk. Det er kun innspill/merknader til høringspunktene som vil bli vurdert. 
 
Nytt forslag er utlagt på kommunens hjemmeside: www.vennesla.kommune.no under «Høring 
og planer», hvor alle høringsdokumentene foreligger. Dokumenter tilhørende høringen er: 

 Vedtak i plan- og økonomiutvalget 15.01.2018 sak 3/19 
 Saksframlegg til plan- og økonomiutvalget 15.01.2018, med tilhørende saksvedlegg: 

o Vedlegg 1. Planbeskrivelse, datert 20.12.2018 
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o Vedlegg 2. Planbestemmelser, datert 20.12.2018 
o Vedlegg 3. Konsekvensutredning, datert 20.12.2018 
o Vedlegg 4. Kommuneplankart, datert 20.12.2018 
o Vedlegg 5. Hefte merknadsbehandling. Saksvedleggshefte 
o Vedlegg 6. Notat med endringer etter høring 
o Vedlegg 7. Uttalelser offentlige myndigheter 
o Vedlegg 8. Uttalelser lag, forening etc. 
o Vedlegg 9. Uttalelser private, firma,etc. 
o Vedlegg 10. Utsnitt kommuneplankart nedre Vennesla 
o Vedlegg 11. Utsnitt kommuneplankart Øvrebø 
o Vedlegg 12. Utsnitt kommuneplankart Hægeland 
o Vedlegg 13. Brev fra drøftingsmøte 
o Vedlegg 14. Brev fra fylkesmannen 
o Vedlegg 15. Endring kommuneplankartet 

 
Saken kan også leses på følgende link: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vennesla/Meetings/Details/564662?agendaItemId=21
1482. Aktuelle saksdokumenter kan ettersendes dersom det er ønskelig.  
 
Frist for uttalelser/merknader til endring av planen er satt til 9. mars 2019, og kan sendes til: 

 post@vennesla.kommune.no eller 
 via kommunens hjemmeside www.vennesla.kommune.no eller 
 pr. brev: Vennesla kommune, Seksjon for samfunnsutvikling, PB 25, 4701 Vennesla. 

Innspillet må merkes med saksnummer: 16/02322. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Eirik Aarrestad 
Plan- og miljøvernrådgiver 
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