
 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Rigedalen 5 Statens vegvesen 
Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 4626 KRISTIANSAND S Regnskap 
Postboks 723 Stoa     Postboks 702 
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

Vennesla kommune 
Postboks 25 
4701 VENNESLA 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region sør Steinar Ånesland / 38121525 17/101375-2    28.07.2017 
     
      

VVaarrsseell  oomm  ooppppssttaarrtt  aavv  oommrrååddeerreegguulleerriinngg  ffoorr  MMoosseeiiddmmooeenn  ii  VVeennnneessllaa  
kkoommmmuunnee  oogg  hhøørriinngg  aavv  ffoorrssllaagg  ttiill  ppllaannpprrooggrraamm  --  uuttttaalleellssee  

Vi viser til brev fra dere av 5.7.2017. 
 
Det varsles om oppstart av områderegulering for Moseidmoen, samt høring av planprogram.  
 
Hovedmålet med planen er revidering av gammelt plangrunnlag og legge til rette for 
fortetting og bevaring av ulike områder på Moseidmoen. I tillegg er det i varsel om oppstart 
listet opp en rekke delmål for planarbeidet.  
 
Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning og planprogrammet gir en god oversikt 
over tema som skal utredes. Det skal gjennomføres en trafikkanalyse og virkningene av 
planen for gående/ syklende, kollektiv og bil skal utredes. Trafikkgenerering og kapasiteten 
til vegnettet inngår som en naturlig del av utredningen.  
I tillegg til ovenstående vil Statens vegvesen bl.a. vektlegge byggegrenser mot fylkesveg, 
avkjørsels- og kryssløsninger, trafikksikkerhet og skjerming mot vegtrafikkstøy.  
 
Vegavdeling Vest-Agder – seksjon for plan og forvaltning 
Med hilsen 
 
Anne Grete Tofte 
seksjonsleder       Steinar Ånesland 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Vennesla kommune - Innspill til melding om oppstart av områdereguleringsplan 
for Moseidmoen og høring av forslag til planprogram 
 
Vi viser til brev fra Vennesla kommune av 5.7.2017, vedrørende varsel om oppstart av 

områdereguleringsplan for Moseidmoen og høring av forslag til planprogram. 

 

Bakgrunn 

I kommunal planstrategi for Vennesla 2016-2019, er det vedtatt oppstart av 

områdereguleringsplan for Moseidmoen i 2017. Gjeldende plan er fra 1992. 

 

Gjennom aktuelle planarbeid, skal gammelt plangrunnlag revideres, med hovedgrep å legge 

til rette for fortetting og bevaring av ulike områder på Moseidmoen. Herunder er det ønskelig 

å legge til rette for en høyere utnyttelse av ulike områder, samtidig som en ønsker å bevare 

strukturen og de gode bomiljøene som allerede finnes på Moseidmoen. 

 

Det er satt følgende mål for planarbeidet: 

 

 Planarbeidet skal avklare fremtidig arealbruk, herunder forholdet mellom utbygging og 

bevaring, og behovet for oppgradering av eksisterende infrastruktur. 

 Planarbeidet skal legge til rette for ny og fremtidsrettet utbygging, med gode kvaliteter langs 

kollektivaksen og sentrumsaksen, og sikre områder som er viktige for grønnstrukturen og 

nærhet til elva, skape gode bomiljøer, rekreasjonsområder og møteplasser. 

 Planarbeidet skal avklare om det er aktuelle arealer som kan avsettes til offentlig tjenesteyting. 

 Lage en helhetlig områdeplan som definerer overordnede mål og føringer for områdets videre 

utvikling. 

 

Det er vurdert at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2 annet ledd, 

jf. forskrift om konsekvensutredninger. Det er utarbeidet et planprogram som beskriver 

planarbeidet og fastlegger hvilke utredninger som skal belyses. Planprogrammet er lagt ut til 

offentlig ettersyn samtidig med melding om oppstart. 

 

 

 

http://www.fylkesmannen.no/
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I regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, anbefales at Vennesla kommune 

konsentrerer mesteparten av ny boligbygging rundt Vennesla sentrum, og at det i området 

Moseidmoen og Hunsøya legges opp til en høy arealutnyttelse. I regional plan er området 

avsatt som fremtidig utbyggingsområde. I kommuneplanens arealdel er planområdet i all 

hovedsak avsatt til boligbebyggelse. Øvrig areal er avsatt til næring, forretning, offentlig/privat 

tjenesteyting og LNFR. Størsteparten av planområdet omfattes av reguleringsplan for 

Moseidmoen, vedtatt 26.5.1992 (arealplanid: 1014_1997033), hvor området i all hovedsak er 

regulert til bygge-områder, bolig.  

 

Innspill fra Fylkesmannen 

Innledningsvis vil vi bemerke at det foreligger ny forskrift om konsekvensutredninger, FOR-

2017-06-21-854, som trådte i kraft 1.7.2017. 

 

Medvirkning 

Fylkesmannen minner om at kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra 

grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge, jf. pbl. § 5-1 annet ledd 

første punktum. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode 

muligheter for medvirkning på annen måte, jf. pbl. § 5-1 annet ledd annet punktum. 

 

I henhold til planprogrammet punkt 6.2, tenker man å sikre medvirkning fra barn og unge 

gjennom Barnetråkkregistreringer i utvalgte klasser på Moseidmoen skole. I denne 

sammenheng bemerkes at Barnetråkk (kun) er en kartlegging av barns bruk av arealer. Det 

er positivt at denne kartleggingen legges til grunn, men dette er ikke tilstrekkelig for å ivareta 

barn og unges interesser i prosessen. I henhold til kravene i pbl. § 5-1, må kommunen legge 

bedre til rette for aktiv medvirkning fra barn og unge, gjerne i samarbeid med Moseidmoen 

skole. 

 

Rammer og premisser, samt forslag til utredninger, jf. planprogrammet 

Når det gjelder overordna retningslinjer som skal legges til grunn, samt forslag til utrednings-

tema, jf. planprogrammet punkt 3.1 og punkt 5, vil vi bemerke følgende: 

 

I planprogrammet er det vist til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i 

planleggingen, 1995. Herunder minner vi også om bl.a. rundskriv T-2/2008 Om barn og 

planlegging, samt temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, 

av 9.1.2012, utgitt av daværende Miljøverndepartementet. 

 

Når det gjelder naturmangfold, vil vi minne 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. 

 

For så vidt gjelder ROS-analyse, vil vi påpeke at også klimaendringer/klimatilpasning skal 

belyses i ROS-analysen. I denne sammenheng vises bl.a. til www.klimatilpasning.no 

Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. 

 

 

http://www.klimatilpasning.no/
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Andre utrednings-tema 

Utover de tema som er nevnt i planprogrammet, ber vi om at også følgende belyses og gjøres 

rede for i det videre planarbeidet: 

 

Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1 første ledd bokstav g). Se bl.a. miljøkommune.no for 

veiledning: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/ 

Herunder ber vi om at det særlig gjøres rede for hvordan aktuelle planarbeid kan bidra til å nå 

klimamålet om å redusere klimagassutslippene med minst 40 % i 2030 sammenliknet med 

1990, og målet om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Kommunene skal 

gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til 

reduksjon av klimagassutslipp, samt miljøvennlig energiomlegging. I følge Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging av 2015, skal kommunene legge stor vekt 

på effektiv arealbruk og samordning mellom arealbruk og transportsystem for å bidra til 

overgangen til lavutslippssamfunnet. Herunder ber vi om at man særlig vurderer tilrettelegging 

for gående og syklende, samt kollektiv-trafikk, for bl.a. å redusere områdets bil-avhengighet. 

 

Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. For veiledning vises bl.a. til temaveileder 

Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven av 25.5.2009, med videre 

henvisninger til ytterligere veiledning. 

 

 

Med hilsen 
 
Ingunn Løvdal Pia Karine Hem Molaug 
ass. miljøverndirektør seniorrådgiver 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Pia Karine Hem Molaug, tlf.: 37 01 75 35 

 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen, Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Region Sør 

Postboks 2124 3103 TØNSBERG 

 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/




Fra: Dahl, Trygve <Trygve.Dahl@ae.no> 
Sendt: 28. august 2017 15:01 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Områderegulering Moseidmoen, Sak 17/03246  
Vedlegg: Moseidmoen AE Nett.pdf 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 

Vedr. Områderegulering Moseidmoen 
 
I området som inngår i områderegulering av vi et høy- og lavspent fordelingsnett med en rekke 
nettstasjoner. 
Konf. vedlagte kartskisse. 
 
Hvis det blir aktuelt med omlegging eller flytting av våre anlegg må dette bekostes av tiltakshaver. 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Trygve Dahl | Senioringeniør 
trygve.dahl@ae.no  tlf: +47 38 60 86 58   

  
Agder Energi Nett AS 
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand 
tlf: +47 38 60 70 00   

www.aenett.no 
  

God kraft. Godt klima. 
  
 

mailto:brukernavn@ae.no
http://www.aenett.no/






Fra: Anne Lene Nilsen <anne.lene@norsk-byggservice.no> 
Sendt: 23. august 2017 09:44 
Til: Post - Vennesla kommune 
Kopi: Helge Ulstein 
Emne:  Områderegulering Moseidmoen SAK: 17/03246 
Vedlegg: Tjønnvold.pdf; Lyngvegen.pdf; Treningssenter.pdf 
 
Hei.  
 
Vedlagt oversendes innspill til planarbeidet på vegne av May Britt Viste Ulstein, Henrik Viste Ulstein, CHT 
eiendom AS v/ Helge Ulstein og Trim Eiendom AS. Innspillet gjelder flere eiendommer i forbindelse med 
ny områdereguleringsplan. 
 
Tjønnvold: 
Det er et ønske for alle 3 eiendommer med en høyere utnyttelse og boligtype, med flere enheter. 
Gbnr. 23/30 eies av May Britt V. Ulstein, denne eiendommen er regulert til industri, denne ønskes å få 
inn som boligformål i tillegg til utnyttelse og boligtype. 
Gbnr. 23/661 eies av Henrik V Ulstein. 
Gbnr. 23/6 eies av CHT eiendom AS 
 
Lyngveien: 
23/334 eies av CHT eiendom AS. Denne eiendommen er det i fremtiden et ønske 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.  
 
Bruvegen/Haakon 7. veg: 
Gbnr. 23/358 eies av Trim Eiendom AS. Denne eiendommen er i dag regulert til allmennyttig formål. 
Denne eiendommen ønskes endret til boligformål/blokkbebyggelse, samt høyere utnyttelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Anne Lene S Nilsen 
 

 
Hunsøya 
4700 Vennesla 



Tlf: 470 16 541 
anne.lene@norsk-byggservice.no 
www.norsk-byggservice.no 
 

mailto:anne.lene@norsk-byggservice.no
www.nbsproff.no


Det tas forbehold om feil og mangler i kartgrunnlaget

© Norkart AS

1:2000 23.08.2017

Gnr 23 Bnr 6-30-661





Det tas forbehold om feil og mangler i kartgrunnlaget

© Norkart AS

1:2000 23.08.2017

Gnr 23 Bnr 334





Det tas forbehold om feil og mangler i kartgrunnlaget

© Norkart AS

1:2000 23.08.2017

Gnr 23 Bnr 358





Fra: Anne Lene Nilsen <anne.lene@norsk-byggservice.no> 
Sendt: 24. august 2017 14:25 
Til: Post - Vennesla kommune 
Kopi: inge@betonorte.no 
Emne: Områderegulering Moseidmoen (SAK: 17/03246) 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
Hei. 
 
Vedlagt oversendes innspill til planarbeidet på vegne av  Lupa eiendom AS. Gnr. 23, bnr. 528, Bruvegen 
2. 
 
Tiltakshaver er Liv Karin Kåsene, Lupa eiendom AS har opsjonsavtale på denne eiendommen. 
 
Denne eiendommen er i dag regulert til boligformål. . Denne eiendommen ønskes endret fra 
småhusbebyggelse til blokkbebyggelse inntil 5 etg, samt høyere utnyttelse. 
 
 
 
 
Med hilsen 
Anne Lene S Nilsen 
 

 
Hunsøya 
4700 Vennesla 
Tlf: 470 16 541 
anne.lene@norsk-byggservice.no 
www.norsk-byggservice.no 
 

mailto:anne.lene@norsk-byggservice.no
www.nbsproff.no


Fra: Anne Lene Nilsen <anne.lene@norsk-byggservice.no> 
Sendt: 24. august 2017 14:33 
Til: Post - Vennesla kommune 
Kopi: inge@betonorte.no 
Emne: Områderegulering Moseidmoen (SAK: 17/03246) 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
Hei. 
 
 
Sender på vegne av Lindhus utleie AS. Det er et ønske at eiendommen Gnr. 23, bnr. 824 blir tatt med 
som innspill til ny områderegulering. 
 
Det er et ønske med høyere utnyttelse og etasjeantall på denne eiendommen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
Anne Lene S Nilsen 
 

 
Hunsøya 
4700 Vennesla 
Tlf: 470 16 541 
anne.lene@norsk-byggservice.no 
www.norsk-byggservice.no 
 

mailto:anne.lene@norsk-byggservice.no
www.nbsproff.no
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Vennesla kommune 

 

 

 

Vår dato: 29.08.2017 Vår referanse: P010 – Ravnåsveien 431 - Vennesla 
kommune 

Vår saksbehandler: 

Deres dato:  Deres referanse:  Endre Balchen 

 

Innspill til områdeplan for Moseidmoen 

På vegne av vår oppdragsgiver, Byggmester Øyvind og Erik Kåbuland ønsker vi å komme med innspill 

til planarbeidet som er igangsatt på Moseidmoen i Vennesla kommune.  

Drag Arkitektur har på vegne av Byggmester Øyvind og Erik Kåbuland tidligere sendt inn forslag til 

privat detaljregulering. Planfolket har fulgt dette opp med anmodning om politisk råd. Vi har både fra 

politisk hold og fra kommunens administrasjon blitt bedt om å vente på områderegulering. Vi har 

naturlig nok derfor store forventninger til at områdeplanen vil gi den forutsigbarheten vi har blitt lovet 

tidligere.  

Vi viser til vedtak i bygg- og miljøutvalget den 9. mars 2017 der  

«Forslagsstiller anbefales å avvente ny områdereguleringsplan for Moseidmoen. Dette begrunnes med 

at en områderegulering vil gi forslagsstiller forutsigbare rammer knyttet til infrastruktur, utnyttelse, 

bokvalitet og helhetlig utforming av omgivelsene».  

Kommunen har tidligere foreslått høy utnyttelse i området og vi forventer at kommunen i det videre 

planarbeidet legger til rette for en utvikling og utnyttelse i tråd med egne utsagn. Vi ønsker en dialog 

med kommunen der vi i samråd kan legge til rette for bestemmelser og utforming av gnr/bnr 23/150. 

På den måte vil områdeplanen gi detaljgrad nok til å unngå en detaljregulering, og prosjektet på 

gnr/bnr 23/150 kan realiseres etter vedtatt områdeplan. Vi besitter mye kunnskap om område og har 

gjennomført utredninger som vi mener vil være verdifulle for kommunen i dette planarbeidet.  

Ved spørsmål eller behov for supplerende informasjon kan undertegnede kontaktes på 

telefonnummer 466 29 844 eller e-post endre@planfolket.no 

 

Med vennlig hilsen 

Endre Fennefoss Balchen  

Daglig leder / by- og regionalplanlegger 

PLANFOLKET AS 

  



Post@vennesla.kommune.no

v/ Elena Samuelsen

«Områderegulering Moseidmoen» Dato 28.08.2017

Det vises til varslet oppstart av områderegulering for Moseidmoen.

På vegne av Helge Mushom og med interessenter til eiendommene gnr bnr 23/ 374 - 384 - 421 - og 461
ønsker vi å komme med følgende innspill til områderegulering av Moseidmoen.

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.

P ar keringsdekning 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.

Vedlagt tidligere innsendt reguleringsplan, eiendommene ønskes utviklet og vi vedlegge r også

modellutsnitt av 3d datamodell over området med blokkbebyggelse som anført over.

mvh

Bjørn Egerdahl

Sivilarkitekt MNAL

egerdahl - nordbø - olaisen arkitekter as

m 90822033

bjorn@eno - ark.no

www.eno - ark.no

mailto:Post@vennesla.kommune.no
mailto:bjorn@eno-ark.no
http://www.eno-ark.no/


















Fra: Samuelsen, Elena 
Sendt: 11. juli 2017 06:09 
Til: Øyvind 
Emne: Re: Områderegulering Moseidmoen 6013322 
Vedlegg: image001.jpg 
 

Hei, 

Askedalslia ligger i den gamle reguleringsplanen for Mosiedmoen, dermed så blir området også 

med i ny reguleringsplan.  

  

  

Mvh 

Elena Samuelsen | Rådgiver | Stab samfunnsutvikling 

Dir: +47 38 13 72 14 | Web | LinkedIn | Facebook 

 

  

 

 

Den 7. jul. 2017 kl. 15.24 skrev Øyvind <oeyvhal@online.no>: 

Heia lurer på hvorfor Askedalslia er inne på planen da det er privat område 

kommunen knapt nok  vil høre navnet på. Ikke ordentlig veimulighet eller 

utvidelsesmulighet.. Er det bare for å befare og finne ut at det ikke egner seg for 

utbygging ? Eller gjelder det kun pga idrettsanlegget som skal utvides ?  

Mvh Øyvind Hals, Askedalslia 

 

Sendt fra min iPad 

tel:+47%2038%2013%2072%2014
www.vennesla.kommune.no
https://www.linkedin.com/company/vennesla-kommune?trk=top_nav_homehttps://www.linkedin.com/company/vennesla-kommune?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/vennesla.kommune/
mailto:oeyvhal@online.no


Fra: Tor Endre V. Bakken <tebakken@gmail.com> 
Sendt: 22. august 2017 13:38 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Områderegulering Moseidmoen, sak 17/03246 
 

Hei. 

 

Og takk for nyttig informasjonsmøte og befaring i går. 

Her er mine innspill i stikkordsform. 

 

Kom gjerne med spørsmål dersom noe er uklart. 

 

 

Bebyggelse: 
* Beholde dyrket mark, bygge i skogen. 

 

* Viktig å beholde den tradisjonelle trehus bebyggelsen 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. 

* 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. 

 

 

Mvh 

 Tor Endre V. Bakken 

 Montjønnvegen 15 

 4706  VENNESLA 

 Tlf: 95025478 



 

                                                                                                                                             Vennesla 22.08.2017 

Innspill med "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246 

 

Denne søknaden ble første gang sendt 21.04.2017 i forbindelse med reguleringsplanen til Idrettsplassen. 

Beboerne i Ravnåsvegen 441,443,445 & 447 ønsket da å tilby kommunen å kjøpe våre tomter/ eiendommer.                                                                                                                                      

Disse tomtene ligger nærmest idrettshuset, og blir liggende bak tribunen som det nå planlegges å utvide. 2 av 

husene ligger pr. i dag bak den nåværende tribunen. Husnr 441 har både stue og kjøkkenvindu mot tribunen, 

og frykter at følelsen av å bli inneklemt øker hvis tribune/vegg blir høyere. 

Den gang fikk vi nei på søknaden vår.  

Nå sender vi søknaden på nytt, med vedlegg.   

Vedlegget 1 viser bilder fra hvordan trafikkbilde ser ut ved arrangement og kamper.                                                          

Vedlegg 2 viser utsikten fra Else Østrems stuevindu bak tribunen 

Vi trives her på Moseidmoen, men ser tydelig behovet for at idrettsplassen trenger mer plass. Dette er basert 

på det vi ser pr dags dato, og med tanke på planene som er skissert på reguleringsplanen for Idrettsplassen. Vi 

oppfordrer dere i Vennesla kommune til å tenke langsiktig, og utvide reguleringsplassen til idrettsplassen ved å 

kjøpe tomtene våre, som nå ligger i reguleringsplanene til Moseidmoen. 

Det er flere grunner for at vi ønsker å tilby tomtene våre: 

- Vi frykter at våre eiendommer vil få en betydelig verdiforringelse som en konsekvens av reguleringsplanen.  

- Vi frykter også støy og forurensing under anleggsvirksomheten ved oppbygging av nytt anlegg, og økt støy fra 

ny tribune med 800 sitteplasser, lyd- og lyskasteranlegg. 

- Else Østrem har bodd i Ravnåsveien 441 i over 60 år, og har vært påvirket av alle endringer i tilknytning til 

Idrettsplassen. Nå frykter hun at situasjonen blir så forverret at hun ønsker å flytte. (Se bilder i vedlegg 2) 

- Pr. i dag opplever vi problemer med parkering, fremkommelighet og søppel ved enkelte kamper og 

arrangementer. Feil parkering skaper uoversiktlige og farlige situasjoner, og vi er engstelig for at dette 

problemet ikke blir mindre med økt aktivitet og trafikk i området.                                                                         

Forsøpling under og bak tribune er allerede et problem, og med på og øke rotteproblemet i området.   

- Varelevering til og fra idrettshuset, bak eller under tribunen har blitt foreslått. Dette vil bli en tileggsbelastning 

for de 4 overnevnte adressene. 

- Byggmester Kåbuland har kjøpt opp Ravnåsveien 431, og søkte Bygg og miljøutvalget om å bygge en 12 

leilighetsblokk. Dette sa politikerne nei til da, med bakgrunn i at det må legges en plan for området først. Men 

vi frykter at det på sikt skal bli en fortetning med høy bebyggelse på den ene siden, og høyt tribuneanlegg på 

den andre siden.  

Mulighetene kommunen får ved utarbeidelse av nye planer, gir en større mulighet for utbedring, og adkomst 

for varelevering og parkering fra fylkesvei.         

Det er på bakgrunn av dette ønskelig for oss at kommunen vurderer oppkjøp av våre eiendommer. 

Mvh 

 Else Østrem, Ravnåsveien 441,    Evelyn Aagestad, Ravnåsveien 443          

Anita Falkum Andersen og   Svein Andersen, eiere av Ravnåsveien 445 og 447  

(Viser også til underskrevet søknad, som ligger i reguleringsplan for Idrettsplassen) 



Vedlegg 1  Bilder rundt Ravnåsveien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik er ofte trafikkbilde når det er 

fotballkamper.     

Parkerte biler langs hele veien, gjør 

oversikten dårligere, og medfører at biler 

må over i motsatt felt for å komme forbi. 

 

 

 



Vedlegg 2  Bilder fra Else Østrems stuevindu i Ravnåsveien 441 

 

 

 

 



Fra: DoNotReply@hx4.custompublish.com 
Sendt: 25. august 2017 14:24 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Merknader - reply 2046608 
Vedlegg: reply20170825142336.xml 
 

Navn Beate Nygård 

Adresse Wergelandsvegen 11B 

e-mail nygbeate@hotmail.com  

Saksreferanse 17/03246 

Merknad Jeg bor selv i en av gatene, Wergelandsvegen. 

 

#La Moseidmoen være slik den er i dag. Ødeleggende med noe mer fortetting. Da må det heller bygges videre 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) 

 

Mvh Beate Nygård 

Cat 423138 

Id 6013322 

Cpformid 16074 
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Fra: DoNotReply@hx4.custompublish.com 
Sendt: 27. august 2017 15:46 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Merknader - reply 2046888 
Vedlegg: reply20170827154610.xml 
 

Navn Truls Gregersen 

Adresse Marcus Thranesveg 12 

e-mail truls.gregersen@gmail.com  

Saksreferanse 17/03246 

Merknad Moseidmoen er et flott og fredelig sted å bo. 

Vi ønsker å beholde "kvadraturen"slik den er,og ikke 

forsette med fortetting. 

Moseidmoen er verneverdig. 

 

Mvh 

Truls og Ingebjørg Gregersen. 

Cat 423138 

Id 6013322 

Cpformid 16074 
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Fra: DoNotReply@hx4.custompublish.com 
Sendt: 29. august 2017 14:23 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Merknader Områderegulering Moseidmoen - reply 2047561 
Vedlegg: reply20170829142248.xml 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 

Navn Vidar Lundevold 

Adresse Drivenesveien 33 

e-mail vlu@byggma.no  

Saksreferanse 17/03246 

Merknad Vi er ikke interessert i å være en del av denne områdereguleringen. 

gjelder gårds/ bruksnummer: 23/261, og 23/91. 

 

Askedalslia 2, og Drivenesveien 33 

Vedlegg  

Cat 423138 

Id 6013322 

Cpformid 16074 
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Fra: Martha Norheim <mano58@live.no> 
Sendt: 30. august 2017 13:58 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Innspill til områderegulering Moseidmoen, sak 17/03246 
 
Undertegnede er en av beboerne som har leilighet i blokka med adresse Ringvn 23. De fleste av disse 
leilighetene har stue- og kjøkken-vinduer, samt veranda kun mot Ringvn. Dette vil igjen si at vi bare har 
ettermiddags- og kvelds-sol. Midt på sommeren får t.eks. jeg inn sol på verandaen +/- klokka 
4.Tidspunktet vil naturlig variere noe med årstidene, og på de ulike leiligheters beliggenhet. Dog er vi 
meget opptatt av og avhengige av hvordan kommunen vil utnytte sin  eiendom på vår andre side av 
Ringvn, da dette vil ha direkte innvirkning for oss ut fra ovennevnte. Det er vel også et kjent faktum at 
Vennesla allerede har et ganske så tregt boligmarked, da hvis en sammenligner med nabokommuner, og 
det antas at negativ innvirkning på lys- og solforhold til leilighetene i blokka neppe vil bidra positivt i så 
henseende, noe som også vel vil ha direkte, negativ konsekvens for beboernes økonomiske 
investeringer. 
 
Det har i lengre tid vært kontakt med antatt rett etat i kommunen for å få bedret lys- og sol-forholdene i 
leilighetene ved å kutte i de høye trærne på den kommunale eiendommen på andre sida av Ringvn, med 
begrunnelse i slik jeg fortolker og har praktisert naboloven, men svaret har hittil vært nei, Det henvises 
også til skissert mål for planarbeidet, hvor det bl.a. sies at det skal legges til rette for å skape gode 
bomiljøer. Det sies også at planarbeidet har krav om konsekvensutredning. 
 
Ber om at ovennevnte blir hensyntatt i videre vurderinger/planer. 
 
På vegne av flere beboere i Ringvn 23 
 
Martha Norheim 
 
 
Kopi; Styret i Ringveien Borettslag 
 
 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Fra: DoNotReply@hx4.custompublish.com 
Sendt: 30. august 2017 18:53 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Merknader Områderegulering Moseidmoen - reply 2048032 
Vedlegg: reply20170830185327.xml 
 

Navn Svein Johannessen 

Adresse Marcus Thranes vei 14 

e-mail svei-jo7@online.no 

Saksreferanse 17/03246 

Merknad Som nabo til CG Glass er vi meget plaget av støy fra produksjonen(herding av glass) samt tømming og henting av glasscontainere som er plassert mot bebyggelsen.Vi ønsker at noe gjøres med dette,for 

det er uholdbart for oss som bor her. 

 

Etter at kommunen hogde ned alle trær inntil vår eiendom,spør vi hva som skal skje med området. Vi har hørt at det skal lages tursti her, og hvis det er riktig, ønsker vi skjerming rundt eiendommen. 

Vedlegg  

Cat 423138 

Id 6013322 

Cpformid 16074 
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Fra: DoNotReply@hx4.custompublish.com 
Sendt: 30. august 2017 21:08 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Merknader Områderegulering Moseidmoen - reply 2048082 
Vedlegg: reply20170830210736.xml 
 

Navn Henrik Lian 

Adresse Per Gynts veg 8 

e-mail henriklian@hotmail.com  

Saksreferanse 17/03246 

Merknad Innspill til områdereguleringsplanen for Moseidmoen 

 

Fra 

Henrik Lian 

Per Gynts veg 8 

4700 Vennesla 

 

 

Forslag til ivaretagelse av kvadraturen på Moseidmoen og småhus bebyggelsen 

 

Moseidmoen er unikt. Det bygges ikke slike nabolag lenger. Moseidmoen har globale kvaliteter som et hvert nabolag burde strebe etter. Hjelp oss å ta vare på disse. De er meget viktige for oss som lever 

livene våre her: 

- 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 liker å bo her) 

- Folk som bryr seg om nabolaget sitt 

 

 

Forslag: 

- Vedta en sterk reguleringsplan som verner småhusbebyggelsen på Moseidmoen og kvalitetene nevnt over 

- Fortett først og fremst på Hunsøa. Der er det god plass. Fortettning der vil medføre få konflikter og man kan til og med trekke jernbane ut dit. 

- Hvis det er nødvendig med fortetting gjør det andre steder enn i kvadraturen på Moseidmoen 

- Hvis man absolutt må fortette gjør det i områder hvor utbyggerne allerede har fått lov å husere: 

o Nord for Fylkesvei 454 mellom Ringveien 1 og 23 

o Vest for Drivenesveien mellom Drivenesveien 50 til og med den prosaiske funkis-klyngen ved utkjørselen til Montkjønnåsen 

o Begrens bolighøyden til 2 etasjer, slik at det ikke kastes skygge over småhusbebyggelsen 

o Sett sterke føringer for byggestil slik at den harmonerer med eksiterende bebyggelse og ikke minst at nye bygg står i stil med hverandre 

o Hvis det mot formodning tillates å bygge inne i kvadraturen: 

? -Begrens høyden til 1,5 etasje med saltak 

? -Krav til saltak 

 

- Foreslår også at jordene på Moseid fredes for utbygging. Historisk sett lever vi i et unikt øyeblikk hvor ingen i vår del av verden sulter. Det er ikke sikkert at det vil vare. 

 

Vi som bor her ønsker å leve fritt fra den nagende uroen som eplehageentreprenører påfører oss. Hjelp oss til å ta vare på et viktig nabolag. 

 

mailto:henriklian@hotmail.com


Hilsen 

Henrik Lian 

 

Vedlegg  

Cat 423138 

Id 6013322 

Cpformid 16074 

 
 
http://www.vennesla.kommune.no/?cat=423138&id=6013322  
Unique ID: 2048082 
Time: 2017-08-30 21:07:36 
IP: 109.247.16.130 

 
XML data is attached to this e-mail. 

http://www.vennesla.kommune.no/?cat=423138&id=6013322


Fra: Mai-Linn Moseid <mailinn.moseid@gmail.com> 
Sendt: 31. august 2017 11:53 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Områderegulering Moseidmoen 
 
Ønsker at Moseid jordet blir brukt som landbruks areal. 
 



Fra: DoNotReply@hx4.custompublish.com 
Sendt: 31. august 2017 20:49 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Merknader Områderegulering Moseidmoen - reply 2048444 
Vedlegg: reply20170831204857.xml 
 

Navn Steinar Eriksen 

Adresse Askedalsveien 8 

e-mail seriks@online.no 

Saksreferanse 17/03246 

Merknad På informasjonsmøte ang reguleringsplanen ble det informert ytre grenser for reguleringsplanen, for oss i Askedalsveien er det viktig at tomtegrensene som vi har i dag forblir de ytre grenser som skal 

gjelde for reguleringsplanen, det er viktig at det ikke skal ta med noe av tomtene i Askedalsveien. 

Reguleringsplan for idrettsplanen og skolen er det tatt med flere hus og mye av tomtene i Askedalsveien, dette kan vi ikke være med på. 

Som vi har sakt før og kommet med forslag er det ikke plass til alt som planlegges til idrettsplassen/skolen her i Askedalen, Kommunen må se på andre plasser som på Moseid jordene oppe ved 

fjordparken, som bør komme med i vurdering til reguleringsplan for Moseidmoen. 

Vedlegg  

Cat 423138 

Id 6013322 

Cpformid 16074 
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Fra: NVE <NVE@nve.no> 
Sendt: 1. september 2017 11:12 
Til: Post - Vennesla kommune 
Kopi: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder; Vest-Agder fylkeskommune 
Emne: Uttalelse - Varsel om oppstart av regulering og høring av forslag til 

planprogram - Områderegulering for Moseidmoen - Vennesla kommune 
 
Vår ref.: 201705142 
Vi viser til varsel om igangsetting av ovenfor nevnte planarbeid. 
NVE er forvaltningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE 
skal som høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og 
hvordan dette kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven. 
 
Det går vassdrag gjennom planområdet, både Otra og bekken fra Moseidtjønna. NVE anbefaler generelt 
at det holdes god avstand til vassdragene, både av hensyn til tiltakets flomsikkerhet og av hensyn til 
vassdragsmiljø og 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.  
 

NVE anmoder om at det i tillegg legges til grunn økning i flomvannføring på 20% for å ta høyde for 
ventede klimaendringer, jamfør Klimaprofil Agder (Norsk klimaservicesenter 2017). 
 

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 bratt terreng. 
 
Vi viser for øvrig til våre retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar, samt DIBKs 
temaveileder Utbygging i fareområder (2015). 
 

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik 
måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn 
som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. 
§§ 18 og 20. Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan 
bli berørt, må derfor sendes til NVE for vurdering. I slike saker må kommunene være tydelig i 
oversendelsesbrevet at forholdet til vannressursloven skal vurderes.   
 
På våre nettsider finnes retningslinjer, veiledere, sjekkliste og annen informasjon knyttet til ivaretakelse 
av NVEs forvaltningsområder i arealplanlegging. Se www.nve.no/arealplan . For å lette høringsprosessen 
ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er 

https://klimaservicesenteret.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler%2Fklimaprofil-agder
http://www.nve.no/arealplan


gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter 
sendes elektronisk til rs@nve.no.  
 
NVE ber om at det kommer tydelig frem av oversendelsesbrevet dersom det er en konkret 
problemstilling kommunen ønsker bistand med. Vi vil kun uttale oss til planen dersom våre tema ikke er 
godt nok vurdert og ivaretatt. Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende 
dokumentasjon på sikkerhet og manglende innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare. 
 
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om ovennevnte tema underveis i 
planprosessen. 
 
 
Hilsen fra 
Lars Ove Gidske 
Seniorrådgiver 
Skred- og vassdragsavdelingen 
Region Sør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

Telefon: 09575 eller direkte: 22959770 
E-post: nve@nve.no  eller direkte: log@nve.no 
Web: www.nve.no  

 
 

mailto:rs@nve.no
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Fra: Rune Eriksen <gobitenvennesla@hotmail.com>
Sendt: 22. april 2018 18:10
Til: Samuelsen, Elena
Emne: SV: områderegulering Moseidmoen

Hei og takk for mail.

Som nevnt i samtalen vi hadde så ønsker jeg å komme med litt innspill på Moseidmoen.

Som kjent driver jeg Biffen, og eier også lokalene der, det er gårdsnr 23 og bruksnr 233. Drivenesvegen
68.

Jeg ønsker derfor å utnytte bygget så godt som mulig, pr i dag har vi butikk i 1. Etasje og to leiligheter i
2.Etasje og to i 3.Etasje.

Vi ønsker å ha flere leiligheter i 2. og 3. Etasje da de to etasjene ikke er like fullt utnyttet som 1.Etasje.

Kan jo godt være at dette allerede ikke er noe utfordring, men tenkte det kunne være et greit innspill
uansett, så får vi vurdere om
Vi venter med å sende inn søkn ad til området er regulert på nytt, eller om vi legger inn en søknad i
forkant og ser hvordan det går

Takk uansett for en hyggelig prat.

Mvh Rune Eriksen Biffen

Sendt fra E - post for Windows 10

Fra: Elena.Samuelsen@vennesla.komm une.no < Elena.Samuelsen@vennesla.kommune.no >
Sendt: Friday, April 20, 2018 10:48:54 AM
Til: gobitenvennesla@hotmail.com
Emne: områderegulering Mo seidmoen

Mvh
Elena Samuelsen | Rådgiver | Samfunnsutvikling Stab

Sentralbord: +47 38 13 72 00 | Dir: +47 38 13 72 14 | Mob: +47 476 33 758 | Web| LinkedIn| Facebook
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Vedr. Områderegulering Moseidmoen - Varsel om oppstart av regulering og høring av forslag til 
planprogram. Forholdet til kulturminner under vann - krav om arkeologisk registrering 
 
Norsk Maritimt Museum (NMM) viser til oppstartvarsel fra Vennesla kommune, datert 05.07 2017, 
som museet mottok fra Vest-Agder fylkeskommune den 03.05. 2018.   
 
NMM er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under vann i Sør-Norge. Vi 
vurderer planen ut fra hensynet til en eventuell konflikt med kulturminner under 
vann som er fredet, eller vernet, av Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) §4 eller § 14. 
 
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). Tiltakshaver plikter å dekke 
kostnadene for arkeologiske undersøkelser, jf. kml § 10. Museet anmoder tiltakshaver med dette om 
å ta kontakt med museet for utarbeidelse av budsjett og kontrakt. 
 
Med vennlig hilsen  

 

Elling Utvik Wammer 

Arkeolog/saksbehandler 

Konservator NMF 

 

Norsk folkemuseum 

Avdeling Norsk Maritimt Museum 

Seksjon for arkeologi 

Postboks 720 

N-0214 Oslo 

Tlf. 474 73 036 

 



Fra: Daniel Svendsen <daniel@svgruppen.no> 
Sendt: 4. mai 2018 11:24 
Til: Samuelsen, Elena 
Emne: Områdeplan Moseidmoen 
 
Hei Elena 
Som vi pratet om eier vi et område på Moseidmoen som det vil være naturlig å videreutvikle i fremtiden. 
Det gjelder gnr/bnr 23/316,399 (haakon 7. veg 4 og 6). I dag har vi 11 utleieleiligheter her og ønsker å 
videreutvikle dette i fremtiden.  
 
Har tidligere spilt inn for Aslak Wegge at det kan være interessant for oss å se dette i sammenheng med 
kommunens eiendom gnr 23 bnr 280 som er lite opparbeidet grønt/lekeområde. Vi kan få til en helhetlig 
løsning, hvor vi lager felles lekeområde i denne delen av Moseidmoen.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Daniel Svendsen 
Tlf. 913 18 468 
 



Fra:    Rikard Mangseth <rikard.mangseth@bos.no>
Sendt:  tirsdag 5. mars 2019 10:04
Til:    Samuelsen, Elena
Kopi:   Rikard Mangseth
Emne:   Trafikksikkerhetsplan 6018625
Vedlegg:        19_32399-4Svar på henvendelse - gangfelt - fv. 454 Bruvegen.pdf

Viktighet: Høy

Hei

Jeg har vært i dialog med Statens vegvesen ang fotgjengerfelt ved bruveien/treningssenteret.

Dette fotgjengerfeltet 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. Da jeg mottok svar i dag fra de så sa jeg måtte ta kontakt med Vennesla 
kommune – trafikksikkerhetsplanen og melde fra om at dette er en sak som må bli prioritert inn i 
handlingsprogrammet for fylkesveg i Vest-Agder.

Jeg sender med vedlegg av svar fra Statens vegvesen.

Hører fra deg.

Mvh
Rikard Mangseth
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail and the accompanying document(s) contain confidential information 
which is privileged and intended only for the address here of. If you are not the intended recipient, you are here 
by notified that any disclosure, copying, distribution or use of this e-mail and/or accompanying document(s) is 
strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please immediately notify the sender at the above e-
mail address. 



Fra: Lund, Reidun Birkenes
Sendt: 7. juni 2018 14:47
Til: Samuelsen, Elena
Kopi: Neset, Inger Cecilie; Tonstad, Inger Turid
Emne: Moseidmoen reguleringsplan - uttalelse fra Vennesla boligstiftelse

Hei
Vennesla boligstiftelse vedtok i møte 26. april 2018 f ølgende:

Enstemmig vedtak :
Vennesla boligstiftelse sine eiendommer Ringvegen, Fjellvegen og Parkvegen varsles i høring til
områderegulering Moseidmoen at ønsket avsatt til tjenesteyting.

Mvh
Reidun Birkenes Lund | sekretær | Byggforvaltning adm.
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