
 

  
 

 Til naboer og berørte parter 
 

 
VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING  

FOR FLERBRUKSHALL - MOSEIDMOEN IDRETTSPARK / 
MOSEIDMOEN SKOLE I VENNESLA KOMMUNE 

 
 
 
På vegne av Vennesla kommune ved Enhet for park og idrett, som tiltakshaver, varsles det 
herved at ViaNova Kristiansand AS, som forslagsstiller, setter i gang arbeid med 
detaljregulering for området Moseidmoen idrettspark / Moseidmoen skole i Vennesla 
kommune, i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8. 
 
Avgrensing av planområdet 
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. 
Planområdet er på ca. 73 daa. I øst avgrenses planområdet av Ravnåsvegen (fv.7) og 
boliger langs Drivenesveien (fv.7 og kommunal veg). Mot sør av Ravnåsvegen (fv. 7) og 
boliger langs Ravnåsvegen. Mot vest av Moseidmoen idrettspark og boligene langs 
Askedalsvegen og Askedalslia. Mot nord avgrenses planområdet av boliger langs 
Askedalsvegen og Askedalslia. 
Planavgrensningen er fastsatt av Vennesla kommune etter oppstartsmøte 20.09.19, og 
omfatter i hovedsak Moseidmoen skole og Moseidmoen idrettsanlegg, tilhørende fylkesveg 
og kommunale veger, samt tilstøtende boligeiendommer i Askedalsvegen, Ravnåsvegen og 
Drivenesvegen.  
Forslaget til planavgrensning omfatter i hovedsak eiendommene gnr/bnr 23/4, 23/7, 23/69, 
23/92, 23/102, 23/138, 23/195, 23/250, 23/267, 23/341, 23/516, 202/2, 220/5 og 220/6 mfl. 
Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. 
 
Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av ny flerbrukshall med tillegg av 
arealer som er fastsatt av Kulturdepartementet for å søke om spillemidler.  
Gymsalen til Moseidmoen skole er tenkt revet og erstattet med ny flerbrukshall. I tillegg skal 
det ses på behov knyttet til Moseidmoen skole i form av fremtidig bygningsmasse.  
I planarbeidet vil det bli rettet fokus på trafikkavvikling og trafikksikkerhet for skolebarn og 
brukere av idrettsanlegget, samt parkering for brukere av skolen og idrettsanlegget.  
Det skal vies spesiell oppmerksomhet på trafikkanalyse for hele idrettsanlegget og skole, 
flom/overvann og støy.  
Eksisterende idrettsanlegg ønskes regulert inn, slik det ligger i dag, i ny detaljplan for 
flerbrukshall på Moseidmoen. 
Aktuelle formål i ny plan kan være bebyggelse (undervisning og idrettsanlegg), samferdsel 
(veg, gang-/sykkelveg og parkering), grønnstruktur (turdrag, friområde) og LNF. 
 
Hovedformålet med detaljreguleringsplanen er plassering av ny flerbrukshall på gnr/bnr 
23/92 (Moseidmoen Skole).  
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Planstatus 
I arealdelen i kommuneplan (2018-2030), er arealet avsatt til Idrettsanlegg - nåværende, 
Offentlig eller privat tjenesteyting - nåværende, Boligbebyggelse – nåværende. 
 
Følgende reguleringsplaner blir berørt eller grenser inntil: 
«Askedalen» ID1997058 vedtatt 28.03.1996, er regulert til offentlig formål og anlegg for idrett 
og sport.  
«Moseidmoen» ID1997033 vedtatt 26.05.1992, er regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse, forretninger/kontor, kjøreveg og frisiktsoner.  
 
Det er gjennomført oppstartsmøte den 20.09.2019 med Vennesla kommune. 
 
Reguleringen har blitt vurdert i forhold til kravene i PBL av 2008, samt forskrift om 
konsekvensutredning. Vennesla kommune konkluderer i oppstartsmøte 20.09.19 med at 
planarbeidet  ikke utløser krav om konsekvensutredning etter PBL § 12-3, jfr § 4-2. Planen vil 
i hovedtrekk forholde seg til kommuneplanen og gjeldende reguleringsplaner, med unntak av 
mindre avvik. 
 
Utbyggingsavtale 
Samtidig varsles det om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det 
aktuelle området jf. Plan- og bygningsloven § 17-4. Avtalen gjelder mellom berørte parter 
(utbygger eller grunneier og kommunen) og regulerer forholdet omkring utbygging av 
området. 
 
Oppheving av planer 
Forslag til ny detaljreguleringsplan vil oppheve deler av berørte reguleringsplaner. 
 
Innspill, samråd og medvirkning 
Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger, som kan ha betydning for planarbeidet 
eller utbyggingsavtalen, merkes med «Detaljreguleringsplan for flerbrukshall Moseidmoen 
idrettspark / Moseidmoen skole» og sendes skriftlig til: 
 
ViaNova Kristiansand AS, Postboks 541, 4665 Kristiansand innen 08.11.2019. 
 
Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Tiltakshaver vil sammen med 
forslagsstiller gjennomgå og vurdere alle mottatte innspill. Alle innspill til planarbeidet vil 
følge saken som vedlegg når den sendes over til Vennesla kommune. Kommunen vurderer 
og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt 
ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. 
 
 
Med hilsen 
ViaNova Kristiansand AS 
 
 
Svein Engedal 
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E-post: svein.engedal@vianova.no 
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