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VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING NY GANG-
/SYKKELVEG FOR DEL AV VERÅSVEGEN I VENNESLA KOMMUNE 
 
På vegne av Vennesla kommune ved seksjon for samfunnsutvikling, som tiltakshaver, 
varsles det herved at ViaNova Kristiansand AS, som forslagsstiller, setter i gang arbeid med 
detaljregulering for ny gang- og sykkelveg langs del av Veråsvegen mellom kryss 
Rønningsvegen og nytt boligfelt Hommefjell/Høyåsheia 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. 20 daa. I øst avgrenses planområdet av avkjøring til nytt boligområde 
Høyåsheia (tidl. Hommefjellet), og i vest av krysset Veråsevegen/Rønningsvegen.  
Planavgrensningen er fastsatt av Vennesla kommune etter oppstartsmøte 06.02.2020, og 
omfatter arealer langs Veråsvegen og består av private boligeiendommer og 
landbrukseiendommer.  
Forslaget til planavgrensning omfatter i hovedsak eiendommene gnr/bnr 210/2, 7/1, 6, 
79,83,127, 128, 9/1 og 10/7 som er på nordsiden av Veråsvegen. Varslet areal omfatter også 
arealer på sørsiden av Veråsvegen, for å sikre tilstøtende vegareal og eventuelle uforutsette 
behov. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. 
 
Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av ny gang- og sykkelveg fra 
dagens krysset Veråsevegen/Rønningsvegen til nytt boligområde Høyåsheia (tidl. 
Hommefjellet). Det tas utgangspunkt i eksisterende reguleringsplan «Gang- sykkelveg 
Hommefjellet» fra 17.03.2005, med bredder og kurvatur, hvor g/s-vegen er regulert på 
nordsiden av Veråsvegen. 
I tillegg planlegges infrastruktur for ny hovedvannledning. Dette vil samkjøres og legges i den 
ny g/s-vegen. 
 
Planprosessen vil ivareta barn og unges interesser, trafikksikkerhet og berørte boligtomter.  
Hensynet til naturmiljø vil bli beskrevet i plandokumentet. 
 
Aktuelle formål i ny plan kan være samferdsel (gang-/sykkelveg, annen veggrunn), 
bebyggelse (bolig) og LNF. 
 
Planstatus 
I kommuneplanens arealdel 2018-2030 er arealene i hovedsak avsatt til boligbebyggelse, 
landbruk-, natur- og frilufts-formål samt reindrift (LNFR) og næringsbebyggelse.  

Dato 2020-02-12 
Saksbehandler EFL 

Innvalgsnummer (+47) 38 12 08 50 
Vår referanse 4093 
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Reguleringsplan for «Gang- sykkelveg Hommefjellet» med planid. 2007001, av 17.03.2005. 
Det er 3 tilstøtende reguleringsplaner; «Veråsvegen» med planid 1997047 av 05.05.1983, 
«Industriområde i Eikelandsveien» med planid 1997057 av 29.09.1977 og «Hommefjellet» 
med planid 2000017 av 09.10.1997. 
 
Krav om konsekvensutredning 
Forslaget til detaljregulering av ny gang- og sykkelveg langs del av Veråsvegen, har blitt 
vurdert i forhold til kravene i PBL av 2008, samt forskrift om konsekvensutredning. Vennesla 
kommune konkluderer i oppstartsmøte 06.02.2020 med at planarbeidet ikke utløser krav om 
konsekvensutredning etter PBL § 12-3, jfr § 4-2. 
 
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 utbyggingen 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 gang- og sykkelveg langs del 
av Veråsvegen» og sendes skriftlig til: 
 
ViaNova Kristiansand AS, Postboks 541, 4665 Kristiansand 
innen 17.03.2020. 
 
Tlf.: 38 12 08 50   E-post: even.lorentsen@vianova.no 
 
 
Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som 
vedlegg når den sendes over til kommunen. 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 
 
Even Fallan Lorentsen 
 
 
 
Vedlegg: Kartutsnitt av planområdet. 
 
Kopi: 
Vennesla kommune v/ Enhet for plan og utbygging, Postboks 25, 4701 Vennesla 
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