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VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING HØYÅSHEIA 
BOLIGOMRÅDE I VENNESLA KOMMUNE 
 
På vegne av Hommefjell AS, som tiltakshaver, varsles det herved at ViaNova Kristiansand 
AS, som forslagsstiller, setter i gang arbeid med detaljregulering for boligområdet Høyåsheia 
(tidl. Hommefjellet) mellom Veråsvegen og Igletjønn 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. 214 daa. I nord avgrenses planområdet av Igletjønn, i øst av boliger 
ved Monreset, i sør av Veråsvegen og i vest av avkjøring til nytt boligområde Høyåsheia (tidl. 
Hommefjellet).  
Planavgrensningen er fastsatt av Vennesla kommune etter oppstartsmøte 14.06.2019.  
Forslaget til planavgrensning omfatter eiendommene gnr/bnr 10/6, 7, 43, 11/1 og 210/2. 
Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. 
 
Formålet med reguleringen er å legge til rette for nye boliger, samferdsel og grønnstruktur. I 
tillegg blir det mindre endringer i gjeldende reguleringsplan «Hommefjellet» av 09.10.1997. 
Regulert veg optimaliseres, samt endringer på noen boligtomter som følge av endret 
veggeometri. Det vurderes opp mot totalt ca. 140 boenheter innenfor planområdet. 
 
Aktuelle formål i ny plan vil være boligbebyggelse, lekeplass, veg, annen veggrunn, g/s-veg, 
turdrag, badeplass, LNF, friluftsformål og friluftsområde i sjø og vassdrag. 
 
Planstatus 
I kommuneplanens arealdel 2018-2030 er arealene avsatt til «boligbebyggelse – framtidig», 
som dekker nordre del av planområdet. 
Gjeldende reguleringsplan er «Hommefjellet» med planid 2000017 av 09.10.1997, og er 
regulert til bolig, kjøreveg, g/s-veg, lek, friluftsområder og landbruksområder. Denne planen 
dekker søndre del av planområdet. 
Tilstøtende reguleringsplan i vest er «Gang- sykkelveg Hommefjellet» med planid. 2007001, 
av 17.03.2005. 
 
Krav om konsekvensutredning 
Forslaget til detaljregulering Høyåsheia, har blitt vurdert i forhold til kravene i PBL av 2008, 
samt forskrift om konsekvensutredning. Vennesla kommune konkluderer i oppstartsmøte 
14.06.2019 med at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter PBL § 12-3, 
jfr § 4-2. 
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Saksbehandler EFL 
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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 berørt reguleringsplan. 
 
Innspill, samråd og medvirkning 
Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger, som kan ha betydning for planarbeidet 
eller utbyggingsavtalen, merkes med «Detaljregulering Høyåsheia» og sendes skriftlig til: 
 
ViaNova Kristiansand AS, Postboks 541, 4665 Kristiansand 
innen 24.03.2020. 
 
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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