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§ 1 
PLANENS HENSIKT 

 
Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3. Planen skal 
legge til rette for sentrumsformål - forretning/kontor/tjenesteyting, bolig og parkering nord i 
Vennesla sentrum. Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 
03.04.2019. 
 

§ 2 
 REGULERINGSFORMÅL (pbl. §12-5) 

 
Området reguleres til følgende arealformål og hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens 
(PBL) §§ 11-8, 12-5 og 12-6: 
  
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg (Pbl. §12-5 pkt. 1) 

Forretning/Kontor/Tjenesteyting (BKB) (1813) 
Boligbebyggelse  (B) (1113) 
Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med  
andre angitte hovedformål (BAA_1 - BAA_2) (1900) 
Uteoppholdsareal (BUT) (1600) 
Energianlegg (BE) (1510) 

 
§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. §12-5, pkt. 2) 

Veg (o_SV) (2010) 
Fortau (f_SF) (2012) 
Parkeringskjeller (SPH) (2083) 
Torg (f_ST) (2013) 
Gågate (o_SGG) (2013)  
Annen veggrunn – tekniske anlegg (p_SAV) (2018) 

 
 
§ 2.3 Hensynsoner (Pbl. § 11-8 jf. §12-6) 

Faresone – brann-/eksplosjonsfare (350) 
Sikringssone - frisiktlinje (1222) 

  



 
 

§ 3 
FELLESBESTEMMELSER 

 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 
 

  
§ 3.1 Visuell utforming 

Bebyggelsen skal utformes i tråd med skisser vedlagt planbeskrivelse, og skal 
harmonere med eksisterende bebyggelse. Fasadene skal fremstå med tydelig 
inndeling mellom en visuelt horisontalt første etasje, og lettere visuelt uttrykk for 
overliggende, delvis utkragende øvrige etasjer. Fasadene utformes med 
lettplate/puss, og/eller trekledning. Takutforming skal være svakt hellende, 
varierende skråtak. Bebyggelsen skal ha et bymessig preg og fasader orientert mot 
gaten.  

 
 

§ 3.2 Byggehøyder  
Ny bebyggelse skal etableres innenfor formålsgrenser/ byggegrenser som anvist i 
plankart, og skal ikke ha større høyder enn angitt med mønehøyde C+70. 
Høyder regnes fra gjennomsnitt av fallet i gågata, C+49,5. Ventilasjon- og 
heisanlegg skal integreres i bygningsmassen. Nødvendige takoppbygg for heiser, 
trapper og tekniske installasjoner tillates utover maksimale byggehøyder med inntil 
3m, tilbaketrukket min 2,5m fra gesims og utgjøre maksimalt 5% av takflaten. 

 
§ 3.3 Byggegrenser 

Byggegrensen fremgår av plankartet. Der ikke annet er vist, skal byggegrense være 
lik formålsgrense.  
 

§ 3.4 Renovasjon  
Det skal brukes nedgravde avfallsløsninger iht veileder fra Avfall Sør. 
Renovasjonsløsning for forretninger/kontor/tjenesteyting plasseres i bebyggelsen. 

 
§ 3.5 Tekniske anlegg 

Det skal sikres gode adkomstmuligheter direkte fra terreng til nettstasjon/traforom. 
 
§ 3.6 Utearealer  

I forbindelse med Rammesøknad skal det utarbeides utomhusplan i målestokk 
1:200 eller 1:500, og denne skal godkjennes av Vennesla Kommune. 

 
§ 3.7 Støy  

T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging legges til grunn i 
planområdet.  

 
 



§ 4 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. §12-5, 1 og 14) 

 
 
§ 4.1 Blandet formål - Forretning/Kontor/Tjenesteyting (BKB) 

Maksimal tillatt utnyttelse BYA = 100 %  
Innenfor felt BKB tillates oppført bebyggelse for forretning, kontor, tjenesteyting og 
bevertning inntil BRA 5500 m². Areal for varelevering og tekniske rom innregnes 
ikke i beregningsgrunnlag for BRA for felt BKB. 

 
Bebyggelsens gateplan skal nyttes til publikumsrettede virksomheter. 

 
Kotehøyde for OK gulv settes til ca C+49,25 på 1. etasje.  

 
Det tillates oppført inngang til boligbebyggelse i etasjene over. 

 
Areal under terreng regnes ikke inn i BRA. 

 
 
§ 4.2 Blandet formål -  Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre 

angitte hovedformål (BAA) 
 
 4.2.1 Felt BAA_1 

Maksimal tillatt utnyttelse BYA = 100 %  
Innenfor felt  BAA_1 tillates oppført bebyggelse for forretning, tjenesteyting, kontor 
og bolig i inntil fire etasjer, med maks byggehøyde C+ 70. Det tillates oppført 
bebyggelse for forretning, kontor og/eller tjenesteyting med maks BRA 1350 m² 
innenfor  feltet. Det tillates oppført boligbebyggelse med maks BRA 3300 m² 
innenfor feltet. Balkong og svalganger medregnes ikke i BRA. 

 
4.2.2 Felt BAA_2 
Maksimal tillatt utnyttelse BYA = 100 %  
Innenfor felt  BAA_2 tillates oppført bebyggelse for forretning, tjenesteyting, kontor 
og bolig i inntil fire etasjer, med maks byggehøyde C+ 70. Det tillates oppført 
bebyggelse for forretning, kontor og/eller tjenesteyting med maks BRA 1100 m². 
Det tillates oppført boligbebyggelse med maks BRA 2500 m². Balkong og 
svalganger medregnes ikke i BRA. 

 
§ 4.3 Boligbebyggelse (B) 

I området for B tillates oppført boligbebyggelse i henholdsvis 3 etasjer over 
forretningsetasje, med maksimal byggehøyde C+66,5. Maksimal tillatt utnyttelse 
BRA = 3000 m².  

 
§ 4.4 Uteoppholdsareal (BUT) 

I området for BUT skal det anlegges felles takhage. Det tillates oppført teknisk 
rom/boder innenfor området. 



Uteoppholdsareal skal være minst 25 m² MUA per boenhet. Private terrasser og 
felles takhage tillates medregnet i arealberegning for krav til uteoppholdsareal.  

 
§ 4.5 Andre typer bebyggelse og anlegg 

Nettstasjon skal kunne etableres på eiendommen for å sikre strøm til ny bebyggelse 
iht plankart. Utforming av nettstasjonen skal avklares med Agder Energi AS. 
Graving nær eksisterende kabler må påvises på forhånd. 

 
 
 
 

§ 5 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. §12-5, 2 og 14) 

 
 

§ 5.1 Veg (o_SV) og fortau (f_SF) 
Veger skal anlegges som vist i plankart, og skal tilfredsstille gjeldende krav til 
veg- og gateutforming i henhold til Statens Vegvesens normer. 
Fotgjengerfelt skal være universelt utformet.  

 
§ 5.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg (p_SAV) 

Område for varelevering. 
 
§ 5.3 Torg (f_ST)  

Torget opparbeides som et sambruksområde, med bestemmelsesområder for 
kjørefelt, parkering og renovasjon som vist i plankartet. Det skal legges til rette for 
gangveg over sambruksområdet. 

 
BRA avsatt til parkering innenfor f_ST = ca 810 m². 

 
Det tillates møblering på torg der det ikke hindrer fremkommelighet. 
Sambruksområdet må være detaljprosjektert mtp utforming og sikkerhet i bruk i 
forbindelse med byggesøknad, og etablert før bygninger kan tas i bruk.  

 
5.3.1  Bestgr A 
Innenfor bestemmelsesgrense A avsettes område for renovasjonsløsning for 
boliger.  

 
5.3.2  Bestgr B  
Innenfor bestemmelsesgrense B avsettes områder for markparkering. Minst 5% 
parkeringsplasser skal avsettes slik at de er egnet for forflytningshemmede. 

 
5.3.3  Bestgr C 
Regulert kjøreveg til/fra markparkering, samt felt BS15. 

 
 



§ 5.4 Gågate (o_SGG) 
Arealene skal være allment tilgjengelige. 
De offentlige rom skal være universelt utformet og tilrettelagt for gående og 
syklende.  

 
Det tillates møblering i gågate, på torg og på deler av fortau der det ikke hindrer 
fremkommelighet. 

 
§ 5.5 Parkeringshus (SPH) 

Det skal avsettes 1 biloppstillingsplass med mulighet for lading av elbil, samt 1 
sykkelplass pr boenhet. 10% av biloppstillingsplasser for boenheter 
tilrettelegges for forflytningshemmede, med hensiktsmessig plassering i forhold til 
inngangsparti. Krav til gjesteparkering for bolig kan løses innenfor øvrig felles 
parkering. 

 
Minst 5% resterende parkeringsplasser for bil skal opparbeides slik at de er egnet 
for flytningshemmede, og avsettes og lokaliseres i nærheten til inngang/heis. 

 
 
 

§6 
HENSYNSSONER (pbl. §12-6, JFR §11-8) 

 
 
§6.1 Faresone – brann- og eksplosjonsfare  (H350) 

Trafo og andre tekniske installasjoner plasseres på hensiktsmessig sted, slik det 
fremstår av plankart. 

 
  
§6.2 Sikringssone - frisikt (1222) 

Innenfor frisiktsone tillates ikke etablert vegetasjon eller andre tiltak 0,5 meter over 
tilstøtende kjørebaners plan.  

 
 

  
§7 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl. §12-7, 10) 
 
 
§ 7.1 Rammetillatelse 

Før rammetillatelse kan gis skal følgende dokumenter være sendt inn til 
kommunen: 

 
● Plantegninger, fasadetegninger og snittegninger, leveres i målestokk 1:100/1:200 

● Situasjonsplan, leveres i målestokk 1:500 



 

§ 7.2    Igangsettingstillatelse 
Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor planområdet 
skal følgende tiltak være ferdig opparbeidet eller sikret gjennomført: 

 
● Ny rundkjøring på Fv. 405 ved Trekanten 

● Kvartalslekeplass ved Auravegen 

● Støytiltak iht teknisk plan 

● Tiltak overvannshåndtering iht teknisk plan. 

 
 
 § 7.3    Brukstillatelse 

Før det gis brukstillatelse skal følgende tiltak være ferdig opparbeidet: 
 

● Tilliggende offentlig gategrunn inklusive fortau/gangveger og offentlige 
trafikkformål 

 
● Tilhørende grøntarealer og fellesarealer, herunder uteoppholdsarealer, 

lekearealer, adkomstarealer og tilsvarende 
 
 
 
 


