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1 Introduksjon 
 
Kort presentasjonsrunde. 
 
Agenda for oppstartsmøte er en gjennomgang etter oppskrift «Forskrift om behandling av 
private detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven». 



https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950 
 
I tillegg drøftes utkast til planprogram. Utøver det drøftes ikke spesifikke faglige spørsmål. 
Slike spørsmål drøftes på et senere tidspunkt - fortløpende mellom konsulent og kommunen 
og i arbeids-/dialogmøter. Planen er formelt sett ikke et privat forslag, men en offentlig plan 
(områderegulering). For offentlig plan gjelder ingen tidsfrister. 
 
Planen eies av kommunen, men forslagsstiller står for planlegging og prosjekterings-
kostnader. Det inngås en avtale mellom forslagsstiller og kommunen. Det faktureres ingen 
plangebyr. 
 
Forslagsstiller har tidligere sendt planinitiativ til kommunen. Initiativet ble drøftet internt i 
kommunen. Både planinitiativ og utkast til planprogram danner tilstrekkelig grunnlag for 
oppstartsmøte. Kvalitetskravet etter forskrift § 2 anses å være oppfylt. 

 
 

2  Planinitiativet  
 
 Planinitiativet skal i nødvendig grad 

omtale premissene for det videre 
planarbeidet, og redegjøre for: 

Planinitiativet 
redegjør for: 

Planinitiativet 
redegjør 
delvis for: 

Planinitiativet 
redegjør ikke 
for: 

A formålet med planen x   
B planområdet og om planarbeidet vil 

få virkninger utenfor planområdet 
x   

C planlagt bebyggelse, anlegg og andre 
tiltak 

x   

D utbyggingsvolum og byggehøyder  x  
E funksjonell og miljømessig kvalitet x   
F tiltakets virkning på, og tilpasning til, 

landskap og omgivelser 
x   

G forholdet til kommuneplan, 
eventuelle gjeldende 
reguleringsplaner og retningslinjer, 
og pågående planarbeid 

x   

H vesentlige interesser som berøres av 
planinitiativet 

x   

I hvordan samfunnssikkerhet skal 
ivaretas, blant annet gjennom å 
forebygge risiko og sårbarhet 

x   

J hvilke berørte offentlige organer og 
andre interesserte som skal varsles 
om planoppstart 

x   

K prosesser for samarbeid og 
medvirkning fra berørte 
fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte 

x   

L vurderingen av om planen er x   



omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger, og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli 
ivaretatt. 

 
D Det er for tidlig å ta stilling til høyder og volum i denne fasen. 
 
3 Oppstartsmøte 
 
 I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for 

å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet 
og utformingen av det endelige planforslaget, 
behandles. Det skal blant annet tas stilling til: 

Tatt stilling 
til: 

Ikke tatt 
stilling til: 

A hvordan det skal tilrettelegges for samarbeid, 
medvirkning og samfunnssikkerhet 

x  

B om planen vil omfattes av forskrift om 
konsekvensutredninger og hvordan det videre opplegget 
skal være for arbeidet frem til en slik utredning foreligger 

x  

C om det skal utarbeides andre utredninger om bestemte 
temaer, og om kommunen eller forslagsstilleren skal 
utarbeide rapportene 

x  

D om det er hensiktsmessig med felles behandling av plan- 
og byggesak etter plan- og bygningsloven § 12-15 

x  

E hva kommunen skal bidra med underveis i planarbeidet x  
F om det er behov for senere dialogmøter mellom 

forslagsstilleren og kommunen 
x  

G en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for 
planarbeidet 

x  

H hvem som er kontaktpersoner hos forslagsstiller og i 
kommunen 

x  

I om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter 
plan- og bygningsloven § 12-8 andre ledd 

x  

 
A Planprogrammet redegjør for medvirkning, samarbeid og samfunnssikkerhet 
B Omfattes av forskrift om KU 
C Forslagstiller står for utredningene 
D Det er ikke hensiktsmessig med felles byggesak 
E Kommunen bidrar med data for flom og ressurspersoner for de enkelte faglige tema. 
F Ja. Det ble laget en overordnet møteplan for arbeids- og dialogmøter 
G Ja. Det ble laget en overordnet fremdriftsplan 
H  Jared McFadzean (Trollvegg Arkitekter AS), Silvio Krieger (rådgiver plan) 
I Det er ikke aktuelt 
 
 
4 Referat oppstartsmøte 
  
 Referatet skal inneholde opplysninger om: 



A De temaene som ble drøftet i møte 
B Avklaringer og konklusjoner det ble enighet om 
C Vesentlige punkter det er uenighet om 
D Punkter som gjenstår å avklare 
E Det skal redegjøres for vurderingen av punktene i § 2 andre 

ledd bokstav a til i 
F Er om kravet til fagkyndighet i plan- og bygningsloven § 12-3 

fjerde ledd oppfylt 
G Er det aktuelt å bringe forslaget inn for regionalt planforum 
 
A Utvidelse av plangrense i sør (Rakkestad), Snekkerplassen og vest (Moseidmoen). 
 Adkomst fra nord (Moseidmoen); drøfting arealbehov. 
 Funksjonsblanding, formålsblanding. Spesielt industri og produksjon. 
 Kartlegging av eksisterende VA-anlegg. Prosjektering for ny behov. 
 Krav om 2-sidig vannforsyning. Absoluttkrav fra enhet for teknisk forvaltning. 
 Utbyggingsrekkefølge. 

Utbyggingsavtale: Arbeid med utbyggingsavtale kan sette i gang parallelt. 
 Prosess: Informasjonsformidling og medvirkning. 

Bevaring av identitet ved ny bruk og respekt for historien. Veldig positiv at 
tiltakshaver har høy fokus på det. 

 Vitalisering av Hunsøya. 
Sikring mot flomhendelser/håndtering av flom. Et av 3 temaene kommunen er særlig 
opptatt av områdereguleringsplan skal løse/svare. 

 Volumstudie. Viktig tema, men for tidlig å si så mye om i denne fasen. 
 Hotellvirksomhet. Et tilbud som mangler i Vennesla kommune. 
 Hovedsentrum i hjertet av øya. Respektfullt behandling av tema.  
 Infrastruktur og parkering. Prosjektering av fleksible løsninger. 
 Shared space konsept. 
 Tilrettelegging for beredskapskjøretøy. 
 Utredning av mulighet for etablering av kollektivtrasé. 

Støy: Planen må vises hvordan støy fra industri og produksjon håndteres/ivaretas, 
pluss en del trafikkstøy. 
Utredning av barn og unges behov. 
Ressursperson forurenset grunn: Eirik Aarrestad (Samfunnsseksjon). 
Ressursperson barn og unge: Indira Derviskadic (Barn og unges representant). 
Ressursperson lekeplass/uteområder/idrett: Jürgen Orf (enhetsleder park og idrett). 
Ressursperson VVA: Arne Vatne (enhetsleder Teknisk forvaltning), Daniel Angelstad 
(ingeniør Teknisk forvaltning). 
Ressursperson utbyggingsavtale/avtale områderegulering: Ingrid S. Konsmo 
(Samfunnsseksjon). 
Håndtering Snekkerplassen (Asplan Viak AS KRS og Rema 1000) i videre prosess. 
Administrasjonen sørger for politisk avklaring av planinitiativ og premisser (formål) 
for videre planlegging. Kommunen sørger for dialog og informasjon mot 
forslagsstiller. 
Kommunen anbefaler å gå tidlig i dialog med naboer og myndigheter som berøres av 
plangrense og planprosessen. 

 



B For alle tema var det stort sett enighet om. Framdriftsplanen er ambisiøs. 
 
C Ingen. 
 
D Hovedpremissene for områdereguleringsplan ble drøftet i møte. Det gjenstår arbeids- 

og dialogmøter med kommunen og andre berørte myndigheter som Statens 
vegvesen – region sør, Vest-Agder fylkeskommune, Agder Energi osv. 

 
E Det er ikke aktuelt å stoppe planinitiativet. 
 
F Anses å være oppfylt. 
 
G Det er aktuelt å bringe forslaget inn for regionalt planforum. 
 
 
5 Foreleggelse for kommunestyret ved uenighet om vesentlige punkter 
 
Ikke aktuelt. 
 
 
6 Forslag til planprogram 
 
Generelt en gjentakelse av punkt 2 fra agendaen. 
 
Side Hva Kommentar 
2 God informasjonsformidling og medvirkning Kan ses på som merkebygging 
4 Bevare identitet også ved ny bruk 

Funksjonsblanding 
Respekt for historien 
Vitalisering av Hunsøya 

Noe av de viktigste 
elementene. 

4 Mål for planarbeidet 
Ny punkt 5: Sikring av flomhendelser/håndtering av 
flom 

For kommunen er det 
viktigste elementer som skal 
avklares gjennom plan: 

- Trafikk 
- Flom 
- Funksjonsblanding 

4 Volumstudie Viktig element for videre 
arbeid med planen. 

5 Hotellvirksomhet Interessant element. En 
funksjon som Vennesla 
kommune ikke kan tilby i dag. 

5 Hovedsentrum i hjertet av øya Tema må behandles forsiktig 
og med respekt, for å ikke 
svekke dagens sentrum. 

5 
19 

Trafikk, infrastruktur og parkering Fokus bør legges på fleksible 
og moderne løsninger. Behov 
for infrastruktur forventes å 



være annerledes enn i dag 
om noen få år som følge av 
endret bruk og tilgjengelig 
teknologi. 

5 Shared space Viktig element for videre 
arbeid med planen. 

5 Tilrettelegging for beredskapskjøretøy  
Mulighet for etablering av kollektivtrasé  

Viktig element for videre 
arbeid med planen. 

13 Støy Forslag legger opp til industri 
og produksjon. Vennesla 
kommune er uenig at 
funksjonene I og P tillates i 
sentrumsområder.  

19 Forurenset grunn Ressurser i kommunen: 
Eirik Aarrestad, rådgiver miljø 
og kommuneplan 

20 Barn og unges behov Ressurser i kommunen: 
Barn- og unges representant 
Enhet for park og idrett 

21 VA-anlegg Ressurser i kommunen: 
Enhet for Teknisk forvaltning 

21 Utbyggingsrekkefølge/utbyggingsavtale Ressurser i kommunen: 
Enhet for plan og utbygging 
Enhet for Teknisk forvaltning 
Samfunnsseksjonen 

   
   
 
 


