
Dato Fra Merknad Kommentar 

28.07.17 Statens vegvesen, 
Vegavdeling Vest-
Agder, seksjon 
for plan og 
forvaltning 

Vektlegger byggegrense mot 
fylkesveg, avkjørsels- og 
kryssløsninger, trafikksikkerhet 
og skjerming mot vegtrafikkstøy 

Byggegrense er satt i plankart, og 
avkjørsler, kryssløsninger og 
trafikksikkerhet er vurdert.  

22.08.17 Vest-Agder 
fylkeskommune 

Stedsutvikling/Bokvalitet 
Bevare bokvalitet og områdets 
særpreg. Forutsetter klare 
føringer for videre utvikling, og 
byggegrenser og byggelinjer bør 
styre plassering av nye hus.  
 
Landskap 
Positivt om kollen sikres mot 
utbygging 
 
Friluftsliv/grønnstruktur/barn- og 
unges interesser 
Strandsonen bør bevares og 
videreutvikles. 
Dagens turveier og snarveier bør 
innreguleres og gjøre 
tilgjengelige for alle. 
 
Barnetråkk er et godt verktøy for 
å ivareta barn og unges 
interesser. 
 
Tilgjengelighet for alle 
g/s-veier, fortau, utearealer og 
lekeplasser bør tilrettelegges for 
bevegelseshemmede, samt et 
visst antall boliger.  
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det har tidligere blitt utført 
registreringer, men det må fortas 
befaring for å avklare 
nødvendigheten av ytterligere 
undersøkelser.  
 
Samferdsel 
Kollektivtrafikk, g/s-forbindelser, 
trafikksikkerhet og myke 
trafikanter. Positivt med 
fagutredning på trafikk. Det må 
også sees på helhetlige, 
trafikksikre løsninger for kryssing 
av fylkesveg i hele planområdet.  
 

 
Området blir bevart som 
eneboligområde, og i 
«Kvadraturen» tillates det ikke 
deling av tomter.  
 
 
 
Sønningshaugen reguleres som 
friområde. 
 
 
 
I grønnstrukturområdene langs 
elva tillates det etablering av 
stier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se bestemmelser om dette 
 
 
 
Fylkeskonservatoren har vært på 
befaring, og det var ikke 
nødvendig med videre 
undersøkelser.  
 
 
 
 
Dette er gjort i den trafikale 
vurderingen.  
 
 
 
 
 



Se sammenhengen med andre 
planer i området.  
Sikker skolevei, og trafikksikre 
forbindelser.  
 
Jordvern 
Om landbruksarealene blir 
omdisponert til bolig vil 
innsigelse bli vurdert. Anbefaler å 
ta ut arealene av planen.  

 
 
 
 
 
 
 
Arealene er videreført som 
landbruksformål.  
 

29.08.17 Fylkesmannen i 
Aust- og Vest-
Agder 

Medvirkning 
Minner om særlig ansvar for å 
sikre medvirkning fra spesielt 
barn og unge, og grupper og 
interesser som ikke er i stand til å 
delta direkte.  
Barnetråkk er ikke tilstrekkelig for 
å ivareta barn og unges 
interesser, gjerne involvere 
Moseidmoen skole.   
 
Rammer, premisser, utredninger 
Minner om rundskriv T-2/2008 
Om barn og planlegging, samt 
temaveileder Barn og unge og 
planlegging etter plan- og 
bygningsloven, av 9.1.2012. 
 
Minner om at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12 
skal legges til grunn som 
retningslinjer, samt at de 
vurderingene som foretas, skal 
fremgå av beslutningen, jf. nml. § 
7. 
 
Klimaendringer/klimatilpasning 
skal belyses i ROS-analysen. 
 
Ber om at klima- og 
energiplanlegging, og universell 
utforming belyses og gjøres rede 
for i planarbeidet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er belyst 
 
 
 
 
 

22.08.17 Agder Energi 
Vannkraft AS 

Otra er et regulert vassdrag med 
varierende vannføring og 
inntaksbasseng for Hunsfoss 
kraftverk. Inntaksbassenget kan 
representere en fare for 
allmenheten. Området mellom 

Det legges ikke til rette for 
nevnte elementer.  



inntaket til kraftverket og 
Kaninøya bør av hensyn til 
personsikkerhet ikke 
tilrettelegges for bading, ferdsel 
med båt ol.  

28.08.17 Agder Energi Nett 
AS 

I området som inngår i 
områdeplanen har vi et høy- og 
lavspent fordelingsnett med en 
rekke nettstasjoner. Ved 
omlegging eller flytting av 
anleggene må dette bekostes av 
tiltakshaver.  

Tas til orientering  

30.08.17 Eldrerådet i 
Vennesla 

Fortetting og høyere utnyttelse 
langa kollektivaksen er positivt. 
Viktig at nye leiligheter får 
livsløpsstandard og at utearealer 
tilfredsstiller universell utforming 
 
Ser gjerne at det bygges boliger 
beregnet for deres aldersgruppe, 
der dette var planlagt ved 
Bruvegen kolonial, og legge til 
rette for møtested/kafe.  
 
Moseidmoen bør beholde 
villastrøket 
 
Området ved Moseidgården bør 
for bli grøntområde 
 
Det er mange dårlig/uoversiktlige 
kryss, god sikt, parkering forbudt 
i gatene, og ikke ha søppeldunker 
stående permanent i gatene 

Dette er regulert gjennom 
bestemmelsene og TEK17. 
 
 
 
 
Det blir ikke satt av noe spesielt 
areal til dette, men området 
tillater leilighetsbebyggelse.  
 
 
 
Området ivaretas særpreget sitt. 
 
 
Det er ikke regulert bort 
grøntområder, de beholdes.  
 
Det settes krav til sikt.  
  

23.08.17 Norsk 
Byggeservice AS, 
på vegne av May 
Britt V. Ulstein, 
Henrik V Ulstein 
og CHT eiendom 
AS 
 

G/bnr. 23/661, G/bnr. 23/6  
Ønsker en høyere utnyttelse og 
boligtype, med flere enheter.  
G/bnr. 23/30 er regulert til 
industri, denne ønskes å få inn 
som boligformål i tillegg til 
utnyttelse og boligtype.  
 

 
Eiendommene omfattes av 
reguleringsformålet 
blokkbebyggelse 
 

23.08.17 Norsk 
Byggeservice AS, 
på vegne av CHT 
eiendom AS 

G/bnr. 23/334 
Ønsker med bolig med flatt tak 
og høyere utnyttelse. 
Bygningstruktur på boliger langs 
Otra i dette området er ikke 
enhetlig når det gjelder, høyder 
og takvinkel. 

 
Eiendommen reguleres til 
frittliggende småhusbebyggelse, 
med krav om saltak og takvinkel 
mellom 22 og 45 grader. Dette 
for å videreføre områdets preg.  

23.08.17 Norsk 
Byggeservice AS, 

G/bnr. 358  

Eiendommen er i dag regulert til 

 
Eiendommen er regulert til 



på vegne av Trim 
Eiendom AS 

allmennyttig formål, ønsker å 
endre til 
boligformål/blokkbebyggelse, 
samt høyere utnyttelse. 

bolig/forretning/kontor i 4 
etasjer 

24.08.17 Norsk 
Byggeservice AS, 
på vegne av Lupa 
eiendom AS 

G/bnr. 23/528 
Ønsker å endra fra 
småhusbebyggelse til 
blokkbebyggelse i 5 etasjer.  

 
Eiendommen er regulert 
blokkbebyggelse i 4 etasjer.  

24.08.17 Norsk 
Byggeservice AS, 
på vegne av 
Lindhus utleie as 

G/bnr. 23/824 
Ønsker høyere utnyttelse og 
etasjeantall 

 
Eiendommen er en del av 
«kvadraturen», og i 
mulighetsstudiet ble det vedtatt 
at området skulle videreføres 
som eneboligområde.  

29.08.17 Planfolket AS, på 
vegne av 
Byggmester 
Øyvind og Erik 
Kåbuland 

G/bnr 23/150 
Det har tidligere vært innsendt 
detaljregulering, hvor det politisk 
og administrativt ble bedt om å 
avvente på områderegulering. 
Har store forventinger til 
forutsigbarhet i områdeplan. 
Kommunen har tidligere foreslått 
høy utnyttelse i området og 
forventer at planarbeidet legger 
til rette for en utvikling og 
utnyttelse i tråd med dette. 
Ønsker dialog hvor en i samråd 
kan legge til rette for 
bestemmelser og utforming, slik 
at detaljregulering ikke er 
nødvendig.  

 
Utforming og bestemmelser er 
gjort i samråd slik at det ikke 
stilles krav til detaljregulering av 
området. 

28.08.17 Eno arkitekter, på 
vegne av Helge 
Mushom og 
medinteresser 

G/brn 23/374-384-421-461 
- Langs kollektivaksen Bruvegen 
og tilstøtende gater bør det 
tillates leilighetsbygg på 5 etasjer 
pluss en tilbaketrukket 6. etasje. 
- Ved tilstøtende veier som ved 
Stemhei bør det tillates 4 pluss 
tilbaketrukket 5. etasje. 
- Parkeringsdekning bør for 
områder med tett utnyttelse 
reduseres til maks 1 plass pr 
boenhet av normal størrelse og ¼ 
plass pr boenhet til 
gjesteparkering. 
- På leilighetsbygg må det tillates 
at det opparbeides takterrasser 
på øverste etasje og i 
beregning av nødvendig uteareal 
bør areal på balkong og 
takterrasse medregnes 

 
Planen legger opp til 17,5 meter 
mot Bruvegen og opptil 10,5 inn 
mot Stemhei 
 
 
 
 
 
 
Bestemmelsene legger til rette 
for dette 
 
 
 
 
Bestemmelsene legger til rette 
for dette 



31.08.17 Agderbygg Bruvegen 4, gnr 23 bnr 249 
Det er tidligere varslet oppstart 
av detaljregulering av 
eienommen + naboeiendommer. 
Ønsker tett bebyggelse med høy 
utnyttelse på eiendommen.  

 
Planen legger til rette for høyere 
utnyttelse på disse tomtene, 
opptil 4 etasjer. 

31.08.17 Agderbygg Boligområde «Moseidparken» 
gnr 23 bnr 1 
Planområdet har tidligere vært 
spilt inn til kommuneplanen.  
Ser for seg tett bebyggelse med 
høy utnyttelse, gjerne utbygd 
som en del seniorboliger.  
Det er gitt politisk råd om at 
området er interessant og bør 
medtas i revideringen av 
kommuneplanen. I arealplan for 
Kristiansandsregionen fram til 
2050, er jordene anbefalt utbygd 
med tett bebyggelse. Ønsker at 
en del av jordene utnyttes og at 
størstedelen fortsatt blir liggende 
som jordbruksområde.  

 
 
Området ble tatt med i 
mulighetsstudiet for 
Moseidmoen, hvor det ble 
vurdert at området kan ligge som 
fremtidig boligreserve. I 
forbindelse med politisk vedtak 
av mulighetsstudiet, sak 47/18, i 
PLØK 12.06.18, ble det vedtatt av 
nevnte arealer videreføres som 
LNF formål.  
 

07.07.17 Øyvind Hals Lurer på hvorfor Askedalslia er 
inne i planen. Det er ikke 
ordentlig veimulighet eller 
utvidelsesmulighet. Er det pga at 
idrettsanlegget skal utvides? 

Askeldalslia er regulert i den 
gamle planen på Moseidmoen, 
og området blir dermed også 
regulert i den nye planen. Planen 
regulerer ikke høyere utnyttelse 
av området, men til frittliggende 
småhusbebyggelse. Lengre ut i 
Askefalsveien legges det til rette 
for fortetting. 

22.08.17 Tor Endre V. 
Bakken 

Bebyggelse:  
- Beholde dyrket mark, bygge i 
skogen.  
- Viktig å beholde den 
tradisjonelle trehusbebyggelsen 
m/saltak.  
- Ikke gi rom for bygging av 
utfordrende byggestiler, funkis 
og lignende...   
-Ikke tillate tomter under 500 
kvm ved deling.  
- Maks høyde på bygg beholdes 
slik det er i dag.  
Infrastruktur:  
-Alt for mange uoversiktlige 
kryss. Hovedsakelig pga. brudd på 
regler for frisiktsone.  
- Flere gatelys. Mange steder er 
det veldig mørkt om kvelden.  

 
Dyrket mark videreføres som LNF 
formål 
Bestemmelsene legger til rette 
for dette i «kvadraturen». 
 
 
 
 
Det tillates ikke deling av tomter 
 
Bestemmelsene legger til rette 
for dette i «kvadraturen». 
 
Det er regulert inn frisiktsone i 
alle kryss 
 
 
 



- Ønsker kommunalt ansvar for 
lekeparkene på Moseidmoen.  
- Spesielt farlig kryss der 
Hunsfosvegen kommer ut 
v/Moseidmoen skole. 
Rundkjøring kan muligens bedre 
situasjonen.  
- Spesielt farlig kryss der 
Tjønnvollvegen kommer ut i 
Drivenesvegen. Høyresving 
forbudt ut Tjønnvollvegen kan 
bedre situasjonen.  
- Holde vegen mellom 
Hunsfosvegen/Parkvegen og CG 
glass stengt for biltrafikk som i 
dag. (Har vært åpent for biltrafikk 
tidligere i år derfor nevner jeg 
det).  
- Forkjørsveg på Drivenesvegen / 
Moseidmoensletta. Dersom 
forkjørsveg øker den generelle 
farten på bilene bør man vurdere 
å redusere fartsgrensen til 30.  
- Sykkelveg. Hva med å stenge 
Strøymsvegen for biltrafikk? Med 
en bom i hvert kryss slik at denne 
vegen kan brukes som sykkelveg.  
 
 
 
 
 
-  Fase ut septiktanker. 

 
 
 
Det blir sett på bedre løsninger 
for krysset i detaljregulering 
idrettsplassen. 
 
Det er skissert ny løsning for 
Tjønnvollkrysset 
 
 
 
Det gjøres ikke endringer her 
 
 
 
 
 
Det er vurdert at Drivenesvegen 
bør bli forkjørsveg, dette må 
følges opp i skiltplan.  
 
 
Dette er vurdert, men konkludert 
med at gangtrafikken trekker seg 
ut til fortau langs drivenesvegen, 
og at biltrafikken vil følgelig øke 
på sidevegene. Noen som også 
har innkjøring fra denne veien, 
noe som gjør det svært vanskelig 
å handheve i praksis 
 
Utkobling er et pågående 
prosjekt som teknisk utfører- 

22.08.17 Anita Falkum 
Andersen, 
Else Østrem, 
Evelyn Aagestad,  
Svein Andersen 

Ønsker å tilby kommunen om å 
kjøpe eiendommene 
Ravnåsvegen 441, 443, 445, og 
447. Tomtene ligger nærme 
idrettshuset og bak tribunene. 
Oppfordrer kommunen om å 
tenke langsiktig, og utvide 
idrettsplassen ved å innlemme 
nevnte tomter.  
Frykter verdiforringelse, støy, 
forurensing i anleggsfasen, og 
opplever problemer med 
feilparkering og farlige 
situasjoner. 

Kommunen har ikke midler til å 
kjøpe eller resurser til å forvalte 
nevnte eiendommer.  
Hele området i Ravnåsvegen 421-
447 er regulert til høyere 
utnyttelse.  
 
 
 
Vei- og parkeringssituasjonen er i 
dag forbedret med ny innkjøring 
og parkeringsplass, og det skal 
tilrettelegges for flere 
parkeringsplasser ifbm med 
detaljregulering idrettsplassen.  

25.08.17 Beate Nygård - La Moseidmoen være slik den 
er, ikke mere fortetting. Det må 

Det legges ikke opp til fortetting i 
«kvadraturen» på Moseidmoen 



heller bygges andre steder. 
- Regelen om halvannen etasjes 
hushøyde må fortsette å gjelde 
videre. Bli bedre til å se 
estetikken, ikke bygge høye 
blokker. Ikke la disse 'utbyggerne' 
få hele makta 
- Lytt til folkene som bor på 
Moseidmoen. Vil henvise til 
underskriftskampanje om å 
beholde Moseidmoen som den 
er, lister som i fjor ble samlet hos 
Kj.B. Back på Bruvegen, og sendt 
til fylkesmannen 
- IKKE ødelegg Moseidmoen, slik 
det har blitt gjort i sentrum. (Jeg 
har selv vokst opp midt i 
sentrum) 

 
Maks mønehøyde er satt til 8 
meter, med tanke på å beholde 
estetikken i området 
 
 
 
 

27.08.17 Truls Gregersen Ønsker å beholde «kvadraturen» 
slik den er, og ikke fortsette med 
fortetting. Moseidmoen er 
verneverdig 

Planen legger ikke opp til 
fortetting i «kvadraturen». 
Gjennom bestemmelsene 
ivaretas Moseidmoens særpreg. 

29.0817 Vidar Lundevold Er ikke interessert i å være en del 
av områdereguleringen, gjelder 
gnr/ bnr 23/261 og 23/91 

Eiendommene er regulert i den 
gamle planen på Moseidmoen, 
og området blir dermed også 
regulert i den nye planen.  

30.08.17 Martha Norheim, 
på vegne av flere 
beboere i 
Ringveien 23 

Opptatt av hvordan utnyttelsen 
av gnr/bnr 23/425, og hvilken 
innvirkning det vil ha på 
solforhold i blokka.  

23/425 er regulert til høyere 
utnyttelse, opptil 4 etasjer. I 
forbindelse med utviklingen av 
denne eiendommen må 
undersøkelser om solforhold på 
naboeiendommer gjøres.  

30.08.17 Svein 
Johannessen 

Som nabo til CG Glass er vi meget 
plaget av støy fra produksjonen, 
samt tømming og henting av 
glassconteinere. Ønsker at noe 
gjøres med dette.  
Etter at kommunen hogde ned 
alle trær inntil eiendommen, 
lurer vi på hva som skal gjøres på 
området. Hvis det blir tursti 
ønsker vi skjerming rundt 
eiendommen.  

Støyvollen i grøntområdet gjøres 
ikke noe med i planen, men det 
er mulig å ta kontakt med CG 
Glass for å diskutere eventuelle 
tiltak..  
 
Det er allerede en tursti i 
grøntområdet mellom industrien 
og bebyggelsen. Denne 
videreføres i ny plan, og åpner 
opp for å oppgradere denne.  

30.08.17 Henrik Lian Moseidmoen er unikt og har 
globale kvaliteter som ethvert 
nabolag burde streve etter. 
Ønsker å ta vare på det som er 
viktig: 
- Romslige hager og 
grøntområder 
- solrikt og god avstand mellom 

 
 
 
 
 
 
 
 



boligene 
- bygninger som harmonerer og 
har lik byggestil 
- utsikt som ikke generes av høye 
boliger 
- Barne- og oppvekstvennlig 
- Lite biltrafikk 
- Lite utskiftning av beboere 
- folk som bryr seg om nabolaget 
 
Forslag til ivaretagelsen av 
kvadraturen: 
- Vedta en sterk reguleringsplan 
som verner småhusbebyggelsen, 
og begrense høyden til 1,5 
etasjer med saltak 
- Fortette på Hunsøya 
- Fortette andre steder enn 
kvadraturen, hvor det allerede er 
gitt tillatelse 
 
Foreslår også at jordene på 
Moseid fredes for utbygging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planen legger ikke opp til videre 
fortetting av kvadraturen, men 
legger klare bestemmelsen for 
oppføring av nye hus.  
 
 
 
Det legges opp til høy fortetting 
langs bruvegen og konsentrert 
småhusbebyggelse i noen 
områder.  
Jordene videreføres som LNF 
formål 

31.08.17 Mai-Linn Moseid Ønsker at Moseidjordet blir brukt 
som landbruksareal 

Jordene blir videreført som LNF 
formål 

31.08.17 Steinar Eriksen Viktig at tomtegrensene forblir 
de ytre grenser som skal gjelde 
for reguleringsplanen, viktig at 
det ikke skal ta med noe av 
tomten i Askedalsveien. 
 
 
 
Reg.plan for idrettsplanen og 
skolen har tatt med flere hus og 
mye av tomtene i Askedalsveien, 
kan ikke være med på det.  
Det er ikke plass til alt som 
planlegges til 
idrettsplassen/skolen i 
Askedalen. Kommunen må se på 
andre plasser som på 
Moseidjordene oppe ved 
fjorparken, som bør komme med 
i vurderingen til reguleringsplan 
for Moseidmoen. 

Eiendommene i Askedalen er 
regulert i den gamle planen på 
Moseidmoen, og området blir 
dermed også regulert i den nye 
planen. Området i Askedalsvegen 
er foreslått regulert til 
konsentrert småhusbebyggelse.  
 
Innspill til detaljregulering 
idrettsplassen 
 
 
 
 
 
Jordene reguleres som LNF 
formål 

01.09.17 NVE NVE anbefaler generelt at det 
holdes god avstand til 
vassdragene, både av hensyn til 
tiltakets flomsikkerhet og av 
hensyn til vassdragsmiljø og 

Det reguleres ikke boliger 
nærmere vannkanten enn 
eksisterende. 
 
 



biologisk mangfold.  
 
Planområdet er potensielt 
flomutsatt. Før planen legges ut 
til offentlig ettersyn må det 
dokumenteres at planen kan 
realiseres uten at tiltakene 
kommer i strid med 
bestemmelser om sikkerhet mot 
flomfare i TEK 17 §7-2.  
For de fleste nye bygninger 
innebærer dette at nivå for 200-
årsflom er dokumentert. 
Subsidiært kan det 
dokumenteres at man i planen 
forholder seg byggehøyde 
beregnet på grunnlag av 
fremgangsmåte beskrevet i NVEs 
veileder 3/2015 Flaumfare langs 
bekker. Mulighet for oppstuving 
og at bekken kan ta nytt løp må 
imidlertid også hensyntas. Økning 
i flomvannføring på 20 % må 
legges til grunn.  
 

 
Deler av planområdet ligger 
under marin grense. Før planen 
legges ut til offentlig ettersyn må 
det være dokumentert hvorvidt 
områdestabilitet kan være en 
utfordring for realisering av 
planen. Planforslaget må ivareta 
tilstrekkelig områdestabilitet, 
jamfør TEK10 §7-3 og NVEs 
veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. 

 
Planområdet er potensielt 
skredutsatt. Våre aktsomhetskart 
indikerer at det i deler av 
planområdet kan være fare for 
snøskred og jord-/flomskred. 
Dersom planen skal åpne for 
bygging i disse 
aktsomhetssonene må 
tilstrekkelig sikkerhet i være 
dokumentert når planen legges 
ut til offentlig ettersyn, jamfør 
TEK10 §7-3 og NVEs veileder 
8/2014 Sikkerhet mot skred i 

 
 
Det er utarbeidet 
overvannsanalyse som er 
implementert i kartet, og 
bestemmelser om at det skal 
gjennomføres tiltak som sikrer 
sikkerhet mot flomfare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er utført geoteknisk 
undersøkelse og analyse av 
området, som vil bli innarbeidet i 
plan når dette foreligger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er utført skredvurdering som 
vil bli innarbeidet i plan når dette 
foreligger. 
 
 
 
 
 
 



bratt terreng. 

22.04.18 Rune Eriksen, 
Biffen gnr/bnr 
23/233 

Ønsker flere leiligheter i 2 og 3 
etasje 

Området reguleres til 
bevertning/bolig inntil 12 meter, 
dette gir rom for 1 etasje 
bevertning og 2 etasjer med bolig 
ved detaljregulering av 
eiendommen.  

 Norsk Maritimt 
Museum 

Planen omfatter betydelige 
områder i Otravassdraget. 
Museet kjenner ikke til 
kulturminner under vann 
innenfor plangrensen, men 
området er ikke undersøkt 
marinarkeologisk. Ferskvann har 
et generelt gode 
bevaringsforhold for organisk 
materiale. Otra og 
Venneslafjordens historie knyttet 
til bl.a. tømmertransport, ferdsel 
og fiske, gjør at potensialet for 
skipsfunn (båter, last med mer) 
og andre kulturminner er til 
stede.  
NMM varsler derfor at vi vil kreve 
å gjennomføre en 
marinarkeologisk registrering før 
vi kan avgi uttale til planen, jf. 
Kml. § 9 (tiltakshavers 
undersøkelsesplikt).  

Plangrensen er justert slik at 
planen ikke omfatter arealer i 
vann, det er dermed ikke 
nødvendig med registrering 

04.05.18 Svendsengruppen Gnr/bnr 23/316, 399 
Ønsker å videreutvikle dette 
området i fremtiden. Det er i dag 
11 utleieleiligheter. Foreslår å se 
dette området i sammenheng 
med lekeområdet vedsiden av.  

Området er regulert til 
konsentrert småhusbebyggelse 

05.03.19 Rikard Mangseth Ang. fotgjengerfelt ved 
bruveien/treningssenteret, som 
er et farlig krysningspunkt 
mellom trafikk og myke 
trafikanter. 
 
Det er mange skolelever som 
krysser denne veien daglig, og 
det er daglig myke trafikanter må 
vente fordi trafikk ikke ser de og 
kjører forbi og det er i tillegg blitt 
svært uoversiktlig fra 
treningssenter siden pga. hekk. 
 
Da det i tillegg er en stor 
vegskulder på vegbanen her så 

 



kjører biler forbi andre biler som 
skal krysse vegen og inn til 
Ringveien langs hekken med 
treningssenteret. Har selv 
opplevd flere ganger at jeg har 
måtte kaste meg tilbake igjen for 
ikke å bli påkjørt. 
 
Statens vegvesen har gitt beskjed 
til eier av hekken ( 
treningssenteret) om å fjerne, 
kutte ned denne for å bedre 
oversikten. De har også anbefalt 
etter tips å flytte hele 
fotgjengerfeltet opp til 
rundkjøringen. Noe som det i 
mine øyne ser ut som det er gjort 
til rette for med tanke på at det 
er utsparinger over veien rett før 
rundkjøring. Men pga. 
manglende «landingsplass på 
nordsiden» altså foran de nye 
blokkene på Ringveien så har ikke 
Statens vegvesen midler i 2019 til 
å gjøre dette. Men vil legge det 
inn i sin egen plan for 2020.  

07.06.18 Vennesla 
boligstiftelse 

Vennesla boligstiftelse sine 
eiendommer Ringvegen, 
Fjellvegen og Parkvegen varsles i 
høring til 
Områderegulering Moseidmoen 
at ønsket avsatt til tjenesteyting 

Eiendommene er regulert til 
bolig/tjenesteyting 

 


