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1575 Områderegulering, Energiforedlende virksomhet - 

Støleheia sør - høring av planprogram og justert plangrense 

 

 
Plan og bygg varsler med dette om høring av planprogram og utvidelse av 
planområdet i arbeid med områderegulering Energiforedlende virksomhet - 
Støleheia sør - jf. plan- og bygningsloven § 12-2 og § 12-8, annet ledd. 

 
Utvidelse av planområdet 
Forslag til revidert planavgrensning er vist 
på vedlagt kartutsnitt. På bakgrunn av 
volumstudiet og enkelte innspill i 
forbindelse med oppstartsvarselet høsten 
2020 er det valgt å utvide planområdet 
med et areal i nordvest langs med Rv. 9 
og opp mot Lona. Dette er i hovedsak 
gjort på grunn av vurderinger knyttet til 
veiforbindelse til planområdet.  
 
Samtidig med at planprogrammet sendes 
på høring varsles også denne utvidelsen 

av planområdet i nordvest. 
 
Planprogram 
Planarbeidet er startet opp av 
Kristiansand kommune i samarbeid med 
Vennesla kommune for å utvikle 
næringsområder for energiforedlende 
virksomheter, for eksempel batterifabrikk 
og datalagring. 
  
Planprogrammet er første fase i arbeidet med områdereguleringen. 
Planprogrammet legger premisser for det videre planarbeidet, bl.a.vises 
utredningsbehov.  
 

En viktig premiss for utviklingen av ny næring er å innpasse en ny atkomstvei. Det 
vil også vurderes om denne kan benyttes som atkomst til eksisterende 

Figur 1 Plangrensen vist med stiplet linje. 

Utvidelse i nordvest er vist med blå stiplet linje. 
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næringsområder på Støleheia. Det er videre viktig å hensynta allerede etablert 
næringsvirksomhet. Kommunen har foreløpig gjort en volumstudie som viser 
alternative adkomster og et mulig scenario for næringsutvikling. Volumstudiet er 
vist i planprogrammet og skal bearbeiders i den videre planprosessen.  
 
Innspill, samråd og medvirkning 
Både planprogrammet og revidert planavgrensing ligger ved dette brevet. 
Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. til planprogram og 
utvidelsen av planområdet kan sendes skriftlig via denne linken innen 

05.02.2021: 
https://dialog.kristiansand.kommune.no/skjemaer/bruker?retur=%2fskjemaer%2fK
K067&shortname=KK067&securitylevel=3 
 
Innspill til planprogrammet vil vurderes og kommenteres når planprogrammet  
sendes ut til politisk behandling. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på 
innspillene utover dette. Innspill som ble sendt inn til oppstarten høsten 2020 
trenger ikke å sendes inn på nytt. 
 
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til: Ellinor Borgi, tlf. 47 26 00 23, epost: 
ellinor.borgi@kristiansand.kommune.no. eller Jøran Syversen, tlf. 95 99 79 92, 
epost: joran.syversen@kristiansand.kommune.no. 
 
 
Med hilsen 
 
Venke Moe       Eirik Heddeland Martens  
Plan- og bygningssjef      Planleder 
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Vedlegg: 
1. Planprogram 
2. Arrondering, foreløpig forslag 
4. Adresseliste 
3. Reguleringsgrense 
 
 
 
Kopi til: Vennesla kommune 
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