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[Name and address] 

 
 

Varsel om mindre endring av detaljregulering for Vennesla 

Atrium, plan ID 2019006 og områdeplan for Sentrum nord, plan 

ID 2016004 

Rambøll har fått i oppdrag av Svendsengruppen AS å gjennomføre en mindre 

endring av detaljregulering for Vennesla Atrium og områdeplan for Sentrum 

nord, jf PBL § 12-14.  

 

Det aktuelle området er i gjeldende detaljregulering for Vennesla Atrium 

regulert i ulike vertikalnivåer, blant annet til torg, kombinert formål 

(forretning/kontor/tjenesteyting), bolig og uteoppholdsareal. I områdeplanen 

for Sentrum nord er området regulert til sentrumsformål.  

 

Formålet med reguleringsendringen er å oppfylle kravet til parkering og å 

etablere en mer trafikksikker adkomst til parkeringskjelleren (vertikalnivå 

2),samt en justering av siktsone mot gågate slik at denne er i henhold til 

gjeldende normaler og håndbøker. Samtidig gjøres det små justeringer på 

formålene for boligbebyggelse og uteoppholdsareal (vertikalnivå 3). Det kan bli 

aktuelt å dele endringen opp i to ulike prosesser i etterkant av høringen dersom 

det viser seg mest hensiktsmessig for den videre behandlingen av saken.     

 

Eventuelle innspill til endringen sendes til Rambøll, Kystveien 2, 4841 Arendal. 

Eller på mail til kristine.pedersen-rise@ramboll.no innen 09.06.2021 

 

Hensikten med og innhold i endringen 

Hensikten med planendringen er å etterkomme vilkårene som er gitt i 

midlertidige dispensasjoner og for å få en helhetlig plan for hele prosjektet 

«Vennesla Atrium». Planendringen legger til rette for mer parkering på 

gateplan, dette vil være publikumsparkering til forretning/kontor/tjenesteyting 

og gjesteparkering til leilighetsbebyggelsen, samtidig sikrer endringen mer 

trafikksikker adkomst til parkeringskjeller og nabobebyggelse i Revia.  

 

Beskrivelse av endringene fremgår av vedlagt planbeskrivelse, men 

oppsummeres kort her: 

 

Endringer på plankart:  
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• Planområdet for detaljregulering Vennesla Atrium utvides til også å gjelde deler av felt BS15 i 

Områdeplan for Sentrum nord. 

• Nedkjøring til parkeringskjeller flyttes slik at området kan utnyttes bedre. Det er lagt inn 

bestemmelsesområder B og C for å sikre arealer til parkering og adkomst til området og 

naboeiendommer. Det skal etableres en gangsone som sikrer myke trafikanter. Det legges 

dermed til rette for bedre kjøre- og gå adkomst til naboeiendommene Revia 11, 13, 15, 15B og 

17. 

• Siktsonen i krysset mellom Revia og Sentrumsvegen/gågata justeres til 4x30 meter i tråd med 

Statens vegvesens håndbok N100.    

 

Endringer i bestemmelsene: 

• Bestemmelsen knyttet til BRA avsatt til parkering innenfor felt ST tas ut og parkering 

opparbeides i tråd med illustrasjonsplan for området.  

Forslag til endringer i bestemmelser og plankart følger i sin helhet vedlagt. Endringene i bestemmelsene 

er markert med rødt.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Kristine Pedersen-Rise 
Arealplanlegger 

Architecture and Spatial Planning Arendal 

 

M +47  97637823 

kristine.pedersen-rise@ramboll.no 

 

Vedlegg: 

Planbeskrivelse - reguleringsendring 

Plankart – reguleringsendring 

Bestemmelser – endringer markert med rødt 

 

Likelydende brev er sendt til: 

 

Private:       

Navn: Adresse: Poststed: Epost:  

Certas Energy Norway AS Elias Smiths vei 24 1337 Sandvika   

Terje Honnemyr Postboks 246 4703 Vennesla   

Målfrid Reinardtsen Nesvegen 3A 4700 Vennesla   

Odd Håvard Bergskås Tveitholtane 14 4724 Iveland   

Ørjan Fidjeland Furuvegen 21 4715 Øvrebø   

Berit Linjord Revia 15 4700 Vennesla   

Eirin Mølland og Geir Lunden Revia 13 4700 Vennesla   

Knut Christian Moseid Kiledalen 83  4619 Mosby   

Anette Langseth og Christian 
Sandaker Eikelandsveien 25 4707 Vennesla   

Kåre Eikeland og Hildegunn 
Lunden Revia 17 4700 Vennesla  

Marius Mønsted Vardevegen syd 15 4700 Vennesla  

Kjell Linjord Revia 15 B 4700 Vennesla  
Eivindson Eivind 
AS                                  Venneslamoen 38 4700 Vennesla  
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Auragården Borettslag  

v/ Sørlandet 
boligbyggerlag, 
Rådhusgaten 14 B 

4611 
Kristiansand  

Auragården Eiendom 

c/o Harald 
Hodnemyr, 
Brandekleiv 4 4700 Vennesla  

        

offentlige instanser:       

Agder fylkeskommune     postmottak@agderfk.no 

Vennesla kommune     post@vennesla.kommune.no  

Statsforvalteren i Agder     sfagpost@statsforvalteren.no  
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1. BAKGRUNN FOR PLANENDRINGEN 

Hensikten med planendringen 

Hensikten med planendringen er å etterkomme vilkårene som er gitt i midlertidige 

dispensasjoner og for å få en helhetlig plan for hele prosjektet «Vennesla Atrium», samt oppfylle 

krav til parkeringsdekning. Planendringen legger til rette for mer parkering på gateplan, som vil 

være publikumsparkering til forretning/kontor/tjenesteyting og gjesteparkering til 

leilighetsbebyggelsen, samtidig sikrere endringen en mer trafikksikker adkomst til 

parkeringskjelleren ettersom adkomsten/nedkjøringsrampen til denne flyttes.  

 

Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

På vegne av Trekanten Bygg AS, fremmer Rambøll AS reguleringsendringen. Det er Trekanten 

Bygg AS som er grunneier i det aktuelle området.  

 

Historikk i saken 

Gjeldende detaljregulering ble vedtatt 30.04.2020. I etterkant av vedtaket har utbygger fått 

ervervet flere tilgrensende eiendommer, og på bakgrunn av dette har det vært ønskelig å flytte 

nedkjøringen til parkeringskjelleren for å utforme og få en sikrere trafikkhåndtering på gateplan. 

Kommunen har på bakgrunn av dette gitt midlertidig dispensasjon til endret plassering av 

nedkjøringsrampe (20/1834-17, datert 29.03.2021), med vilkår om å gjennomføre en 

reguleringsendring slik at bygd situasjon blir i tråd med gjeldende plan for området. Rambøll er 

engasjert til å bistå i dette arbeidet. Det er totalt behov for å gjennomføre tre ulike endringer i 

gjeldende plan:  
• Endring av nedkjøring til parkeringskjeller og parkering på gateplan 

• Justering av arealformål på nivå 3 
• Justering av siktsone i kryss ved gågata 
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2. EKSISTERENDE SITUASJON 

Planstatus 

Kommuneplanens arealdel 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsformål. 

 

Figur 1 Gjeldene kommuneplan - sentrumsformål 

 

Reguleringsplan 

Området er i hovedsak regulert gjennom detaljregulering for Vennesla Atrium, planid 2019006, 

med ikrafttredelses dato 30.04.2020. Reguleringsplanen er regulert i tre forskjellige vertikalnivå, 

under, på og over grunnen. 

 

Under grunnen – vertikalnivå 1 

Arealene er regulert til parkeringskjeller. 
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Figur 2 Plankart vertikalnivå 1 - under grunnen 

På grunnen – vertikalnivå 2 

Arealene er regulert til kombinert formål  (BKB - forretning/kontor/tjenesteyting) og torg (ST) 

 

Figur 3 Plankart vertiklanivå 2 - på grunnen 
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Over grunnen - vertikalnivå 3 

På vertikalnivå tre er arealene regulert til bolig (B), kombinert formål - forretning, kontor, 

tjenesteyting (BAA), uteoppholdsareal (BUT) og lek.  

 

Figur 4 plankart vertikalnivå 3 - over grunnen 

 

Deler av området er også regulert gjennom områdeplan for Sentrum nord, planid 2016004, 

ikrafttredelsesdato 06.09.2018, med mindre endring datert 17.12.2020. Arealene er regulert til 

sentrumsformål.  
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Figur 5 Utsnitt av gjeldende Områdeplan Sentrum nord 
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3. BESKRIVELSE AV ØNSKET ENDRING 

Endring vertikalnivå 3 – over grunnen 

På vertikalnivå 3 – over grunnen er det behov for å gjøre justeringer på noen av arealformålene, 

justeringene fører til at det i sum blir større areal regulert til BUT- felles uteoppholdsareal. 

Formålet B reduseres mot sør slik at det trekkes lengre bort fra naboene i sør (ca 4 m) enn hva 

gjeldene plan legger opp til, dette arealet mellom naboene og B reguleres til BUT. Arealene BAA1 

og BAA2 er også justert noe, blant annet for å få planlagte balkonger på sørsiden av BAA1 

innenfor arealformålet. På BAA2 er arealet redusert for å få en bredere åpning mot gågata.  

Endringen består kun av justeringer på plankartet og omfatter ikke endringer i bestemmelsene. 

Endringene er markert med rødt på kartutsnittet under.  

 

Følgende er justert i forhold til gjeldende plan.  

• Pkt 1: Gult areal er redusert med 82 m2 

• Pkt 2: Gult areal er økt med 75 m2 

• Pkt 3: Gult areal er økt med 17 m2 

• Pkt 4: Gult areal er redusert med 85 m2 

 

Totalt gir dette et økt grøntareal (BUT) på 75 m2.  

 

 

Figur 6 Justeringer i arealformål - vertikalnivå 3 
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Endringer på vertikalnivå 2 – på grunnen 

I etterkant av utarbeidelse og vedtak av gjeldende detaljregulering for Vennesla Atrium, har 

utbygger fått ervervet tilgrensende eiendommer (Revia 5 og 7), som er regulert i områdeplan for 

Sentrum nord. På bakgrunn av denne ervervelsen er det planlagt endring i plassering av 

nedkjøring til parkeringskjeller og opparbeidelse av arealene mellom Vennesla Atrium og 

fylkesvei 405. En slik endring av adkomst til parkeringskjeller vil være med på å bedre 

trafikksikkerheten for myke trafikanter i området, da plasseringen av nedkjøringsrampen i 

gjeldende plan kunne ført til farlige situasjoner mellom biler og myke trafikanter. Dette fordi 

myke trafikanter krysser fv 405 i det området hvor nedkjøringsrampen opprinnelig var regulert 

inn. Kommunen har gitt midlertidig dispensasjon etter PBL § 19-2 jfr §19-3, med vilkår om at det 

må gjennomføres en endring av gjeldende plan etter PBL § 12-14 for å hjemle tiltakene. 

 

Planområdet for Vennesla Atrium vertikalnivå 2 søkes derfor utvidet til også å omfatte disse 

arealene som er regulert til sentrumsformål i områdeplan for Sentrum nord.  

Områdeplanen for Sentrum nord har følgende føringer knyttet til parkering: 
 

Parkering skal som hovedprinsipp lokaliseres i kjeller/under terreng i sentrumsformål, jf. 2.7.3, 
men overflateparkering kan likevel dekke inntil 20 % av tomtens areal innenfor samme formål, 
jf. 2.7.5.  
 

Det er vurdert dithen at foreslått regulering er i tråd med formålet sentrumsformål og 

bestemmelsene til områdeplanen da det legger til rette for parkering på terreng, og at det på 

bakgrunn av dette kan tilføyes detaljreguleringen for Vennesla Atrium i henhold til PBL §12-14 

om mindre endringer av reguleringsplan. 

 

Av totalt 184 p‐plasser er 135 plasser lokalisert i planlagt parkeringskjeller. Dette tilsvarer 

omtrentlig 3 av 4 plasser, og hovedprinsippet er dermed oppfylt. For næring alene eller sammen 

med gjesteparkering må det etableres p‐plasser på terreng tilsvarende 49 plasser. Område 

Bestgr B i detaljregulering for Vennesla Atrium gir ikke nok areal til å dekke dette behovet.  

Endret utomhusplan viser 84 bilparkeringsplasser, 12 sykkelparkeringer og 6 HC – plasser. 

 

Det er derfor behov for å gjøre følgende endringer i plankart og bestemmelser:  

 

Endringer på plankart:  

• Planområdet for detaljregulering Vennesla Atrium utvides til også å gjelde deler av felt 

BS15 i Områdeplan for Sentrum nord. 

• Nedkjøring til parkeringskjeller flyttes slik at området kan utnyttes bedre. Det er lagt inn 

bestemmelsesområder B og C for å sikre arealer til parkering og adkomst til området og 

naboeiendommer. Det skal etableres en gangsone som sikrer myke trafikanter. Det 

legges dermed til rette for bedre kjøre- og gå adkomst til naboeiendommene Revia 11, 

13, 15, 15B og 17. 

• Siktsonen i krysset mellom Revia og Sentrumsvegen/gågata justeres til 4x30 meter i tråd 

med Statens vegvesens håndbok N100.    
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Figur 7 Forslag til endring av plankart vertikalnivå 2 

 

 

 

Endringer i bestemmelsene: 

• Bestemmelsen knyttet til BRA avsatt til parkering innenfor felt ST tas ut og parkering 

opparbeides i tråd med illustrasjonsplan for området.  

 

Adkomst til området 

Illustrasjonsplanen skal legges til grunn for opparbeidelse av utomhus arealene. Denne følger 

opp intensjonen i detaljreguleringen for Vennesla Atrium og legger blant annet til rette for 
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parkeringsplasser på gateplan, tilkomstvei til området og naboeiendommer, nedkjøringsrampe til 

parkeringskjeller og nedgravd renovasjonsanlegg.  

 

 

Figur 8 Utsnitt av Illustrasjonsplan. Kilde: Rambøll 
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4. FORSLAG TIL ENDRING IFHT OMKRINGLIGGENDE 

PLANER OG BEBYGGELSE 

Forslaget til endring for vertikalnivå 3 vil være positivt for nabobebyggelse i Revia 11, 13, 15, 

15B og 17 da byggeformålet trekkes om lag 4 meter lengre nordover.  

 

Endringen for vertikalnivå 2 der nedkjøring til parkeringskjeller flyttes og det etableres tofelts 

tilkomstvei inn til nedkjøringsrampen med gangsone for myke trafikanter ses også på som 

positivt for boligene i Revia, da dette sikrer en tryggere tilkomst til disse eiendommen også for 

myke trafikanter. Flyttingen av nedkjøringen fører også til at boligene i Revia unngår å få ny høy 

bebyggelse tett opp til seg på området regulert i områdeplanen for Sentrum nord. Det skal 

etableres et grøntareal mellom nedkjøringsrampen og adkomstveien inn til boligene.    

5. INTERESSER SOM BERØRES AV PLANENDRINGEN 

Det vil i hovedsak være grunneierne av gnr/bnr 6/312 og 6/676 som berøres av planforslaget. De 

har tidligere spilt inn at de er bekymret for trafikksikkerheten til myke trafikanter og da særlig 

skolebarn. De ønsker også at parkeringsarealene etableres slik at det etableres hindringer for 

«spinning» på arealene. I tillegg er de bekymret for at nedkjøringsrampen er plassert for nærme 

deres eiendom.  

 

Planendringen legger til rette for en gangsone langs veien og to kjørefelts bredde på veien 

gjennom området samt gatebelysning, vil dette øke sikkerheten for myke trafikanter. Eventuell 

adkomst med lastebiler til naboeiendommene vil ikke berøres av planendringen, da utformingen 

på tilkomstveien inn til boligene vil ha samme utforming og være plassert på samme sted som i 

dag, og vil således ikke påvirkes negativt av planendringen, med en bedre og sikrere tilkomst vil i 

hovedsak gjøre arealene tryggere og bedre tilgjengelige enn i dag. Nedkjøringsrampen skal 

plasseres godt inne på egen eiendom og i god avstand fra adkomstveien til nr 11, 13, 15, 15B og 

17, det skal også etableres et grøntareal mellom tilkomstveien og nedkjøringsrampen. 

6. VIL PLANENDRINGEN INNEBÆRE AT DET MÅ FORETAS 

SPESIELLE UTREDNINGER?  

Planendringen er i tråd med overordnede planer, og det vil ikke være behov for å foreta nye 

utredninger utover det som er gjort på vil ikke innebære at det er behov for å utarbeide spesielle 

utredninger.  

7. OPPFYLLES VILKÅRENE I PBL § 12-14, 2. LEDD FOR 

BEHANDLING AV EN MINDRE ENDRING AV PLAN  

Vilkårene i PBL § 12-14 oppfylles, da gjennomføring av planendringen, slik vi vurderer det, i liten 

grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, endringen ikke går utover hovedrammene i 

Områdeplanen for Sentrum nord som er sentrumsformål, der parkeringskravet innenfor område 

BS15 er 20%. Endringene vil heller ikke gå utover hovedrammene i detaljreguleringen for 

Vennesla Atrium. Endringen vil heller ikke ha noen konsekvenser for viktige natur og 
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friluftsområder, da området allerede er regulert til sentrumsformål og bebyggelse, ligger midt i 

Vennesla sentrum og er bebygd/bearbeidet i dag.  

8. VEDLEGG 

Plankart 

Bestemmelser 

 

 

 



Revidert forslag 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING AV ATRIUM 

 
PLAN ID 2019006 

 
Dato: 19.05.2021 

 
Utarbeidet: 04.10.2019 

Sist revidert:  19.05.2021 
 

 

§ 1 

PLANENS HENSIKT 

 
Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3. Planen skal 

legge til rette for sentrumsformål - forretning/kontor/tjenesteyting, bolig og parkering nord i 

Vennesla sentrum. Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 

03.04.2019. 

 
§ 2 

REGULERINGSFORMÅL (pbl. §12-5) 

 
Området reguleres til følgende arealformål og hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens 

(PBL) §§ 11-8, 12-5 og 12-6: 

 
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg (Pbl. §12-5 pkt. 1) 

Forretning/Kontor/Tjenesteyting (BKB) 

 
(1813) 

 Boligbebyggelse (B) 

Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med 

andre angitte hovedformål (BAA_1 - BAA_2) 

(1113) 

 
(1900) 

 Uteoppholdsareal (BUT) (1600) 

 Lekeplass (f_LEK) (1610) 

 Energianlegg (BE) (1510) 

§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. §12-5, pkt. 2) 

Veg (o_SV) 

 

(2010) 

 Fortau (f_SF) (2012) 

 Parkeringskjeller (SPH) (2083) 

 Torg (f_ST) (2013) 

 Gågate (o_SGG) (2013) 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (p_SAV) (2018) 

 
§ 2.3 

 

Hensynsoner (Pbl. § 11-8 jf. §12-6) 

Faresone – brann-/eksplosjonsfare 

 

 
(H350) 

 Sikringssone - frisiktlinje (H140) 



§ 3 

FELLESBESTEMMELSER 

 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

 

 
§ 3.1 Visuell utforming 

Bebyggelsen skal utformes i tråd med skisser vedlagt planbeskrivelse, og skal 

harmonere med eksisterende bebyggelse. Fasadene skal fremstå med tydelig 

inndeling mellom en visuelt horisontalt første etasje, og lettere visuelt uttrykk for 

overliggende, delvis utkragende øvrige etasjer. Fasadene utformes med 

lettplate/puss, og/eller trekledning. Takutforming skal være svakt hellende, 

varierende skråtak. Bebyggelsen skal ha et bymessig preg og fasader orientert mot 

gaten. Plassering av bebyggelsen tilrettelegger for at forretninger i 1. etasje har 

mulighet til direkte tilkomst langs fasade. 

 
§ 3.2 Byggehøyder 

Ny bebyggelse skal etableres innenfor formålsgrenser/ byggegrenser som anvist i 

plankart, og skal ikke ha større høyder enn angitt med mønehøyde C+70. 

Høyder regnes fra gjennomsnitt av fallet i gågata, C+49,5. Ventilasjon- og 

heisanlegg skal integreres i bygningsmassen. Nødvendige takoppbygg for heiser, 

trapper og tekniske installasjoner tillates utover maksimale byggehøyder med inntil 

3m, tilbaketrukket min 2,5m fra gesims og utgjøre maksimalt 5% av takflaten. 

 
§ 3.3 Byggegrenser 

Byggegrensen fremgår av plankartet. Der ikke annet er vist, skal byggegrense være 

lik formålsgrense. 

 
§ 3.4 Renovasjon 

Det skal brukes nedgravde avfallsløsninger iht veileder fra Avfall Sør. 

Renovasjonsløsning for forretninger/kontor/tjenesteyting plasseres i bebyggelsen. 

 
§ 3.5 Tekniske anlegg 

Det skal sikres gode adkomstmuligheter direkte fra terreng til nettstasjon/traforom. 

 
§ 3.6 Utearealer 

I forbindelse med Rammesøknad skal det utarbeides utomhusplan i målestokk 

1:200 eller 1:500, og denne skal godkjennes av Vennesla Kommune. 

 
§ 3.7 Støy 

T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging legges til grunn i 

planområdet. 

 
§ 3.8 Tilgjengelighet og universell utforming 

Bebyggelse skal utføres iht gjeldende tekniske forskrift. 



§ 3.9 Skiltplan 

Det skal utarbeides skiltplan for reguleringskart nivå 2. Skiltplan skal avklare 

tidsrom for varelevering, samt krav om maksimal størrelse på kjøretøy. 

 

 
§ 4 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. §12-5, 1 og 14) 

 

 
§ 4.1 Blandet formål - Forretning/Kontor/Tjenesteyting (BKB) 

Maksimal tillatt utnyttelse BYA = 100 % 

Innenfor felt BKB tillates oppført bebyggelse for forretning, kontor, tjenesteyting og 

bevertning inntil BRA 5500 m². Areal for varelevering og tekniske rom innregnes 

ikke i beregningsgrunnlag for BRA for felt BKB. 

 
Bebyggelsens gateplan skal nyttes til publikumsrettede virksomheter. 

Kotehøyde for OK gulv settes til ca C+49,25 på 1. etasje. 

Det tillates oppført inngang til boligbebyggelse i etasjene over. 

Areal under terreng regnes ikke inn i BRA. 

Det skal tilrettelegges for varemottak og søppelcontainere i bebyggelse mot 

Torsbyvegen. Varemottak og søppelcontainere skal være overbygget. 

 

 
§ 4.2 Blandet formål - Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre 

angitte hovedformål (BAA) 

 
4.2.1 Felt BAA_1 

Maksimal tillatt utnyttelse BYA = 100 % 

Innenfor felt BAA_1 tillates oppført bebyggelse for forretning, tjenesteyting, kontor 

og bolig i inntil fire etasjer, med maks byggehøyde C+ 70. Det tillates oppført 

bebyggelse for forretning, kontor og/eller tjenesteyting med maks BRA 1350 m² 

innenfor feltet. Det tillates oppført boligbebyggelse med maks BRA 3300 m² 

innenfor feltet. Balkong og svalganger medregnes ikke i BRA. 

 
4.2.2 Felt BAA_2 

Maksimal tillatt utnyttelse BYA = 100 % 

Innenfor felt BAA_2 tillates oppført bebyggelse for forretning, tjenesteyting, kontor 

og bolig i inntil fire etasjer, med maks byggehøyde C+ 70. Det tillates oppført 

bebyggelse for forretning, kontor og/eller tjenesteyting med maks BRA 1100 m². 

Det tillates oppført boligbebyggelse med maks BRA 2500 m². Balkong og 

svalganger medregnes ikke i BRA. 



§ 4.3 Boligbebyggelse (B) 

I området for B tillates oppført boligbebyggelse i henholdsvis 3 etasjer over 

forretningsetasje, med maksimal byggehøyde C+66,5. Maksimal tillatt utnyttelse 

BRA = 3000 m². 

 
§ 4.4 Uteoppholdsareal (BUT) 

I området for BUT skal det anlegges felles takhage iht Områderegulering Sentrum 

Nord, PlanID 2016004. Det tillates oppført teknisk rom/boder innenfor området. 

 
Uteoppholdsareal skal være minst 25 m² MUA per boenhet. Private terrasser og 

felles takhage tillates medregnet i arealberegning for krav til uteoppholdsareal. 

 

 
§ 4.5 Lekeplass (f_LEK) 

Område avsatt for sandlekeplass. Sandlekeplasser skal være solbelyst ved 

vårjevndøgn kl. 15.00 på minimum 50 % av arealet. 

 
§ 4.6 Andre typer bebyggelse og anlegg 

Nettstasjon skal kunne etableres på eiendommen for å sikre strøm til ny bebyggelse 

iht plankart. Utforming av nettstasjonen skal avklares med Agder Energi AS. 

Graving nær eksisterende kabler må påvises på forhånd. 

 
 

 
§ 5 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. §12-5, 2 og 14) 

 
§ 5.1 Veg (o_SV1, f_SV2) og fortau (f_SF) 

Veger skal anlegges som vist i plankart, og skal tilfredsstille gjeldende krav til 

veg- og gateutforming i henhold til Statens Vegvesens normer. 

Fotgjengerfelt skal være universelt utformet. 

 
§ 5.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg (p_SAV) 

Område for varelevering. Vareleveranse skal unngås på den tiden av døgnet hvor 

gang-/sykkeltrafikken er høyest. Utforming og bruk avklares ved Teknisk Plan 

inkludert skiltplanen. 

 
§ 5.3 Torg (f_ST) 

Torget opparbeides som et sambruksområde, med bestemmelsesområder for 

kjørefelt, parkering og renovasjon som vist i plankartet. Det skal legges til rette for 

gangveg over sambruksområdet. 

 
BRA avsatt til parkering innenfor f_ST = ca 810 m². 

 
Det tillates møblering på torg der det ikke hindrer fremkommelighet. 

Sambruksområdet må være detaljprosjektert med særlig hensyn til utforming og 



sikkerhet i bruk, godkjennes i forbindelse med byggesøknad, og etablert før 

bygninger kan tas i bruk. 

 
5.3.1 Bestgr A 

Innenfor bestemmelsesgrense A avsettes område for renovasjonsløsning for 

boliger. 

 
5.3.2 Bestgr B 

Innenfor bestemmelsesgrense B avsettes områder for markparkering. Minst 5% 

parkeringsplasser skal avsettes slik at de er egnet for forflytningshemmede. 

 
5.3.3 Bestgr C 

Regulert kjøreveg til/fra markparkering, samt felt BS15. 

 

 
§ 5.4 Gågate (o_SGG) 

Arealene skal være allment tilgjengelige. 

De offentlige rom skal være universelt utformet og tilrettelagt for gående og 

syklende. 

 
Det tillates møblering i gågate, på torg og på deler av fortau der det ikke hindrer 

fremkommelighet. 

 
§ 5.5 Parkeringshus (SPH) 

Det skal avsettes 1 biloppstillingsplass med mulighet for lading av elbil, samt 1 

sykkelplass pr boenhet. 10% av biloppstillingsplasser for boenheter 

tilrettelegges for forflytningshemmede, med hensiktsmessig plassering i forhold til 

inngangsparti. Krav til gjesteparkering for bolig kan løses innenfor øvrig felles 

parkering. 

 
5% resterende parkeringsplasser for bil skal opparbeides slik at de er egnet for 

forflytningshemmede, og avsettes og lokaliseres med hensiktsmessig 

plassering. 

 

 
§6 

HENSYNSSONER (pbl. §12-6, JFR §11-8) 

 
§6.1 Faresone – brann- og eksplosjonsfare (H350) 

Trafo og andre tekniske installasjoner plasseres på hensiktsmessig sted, slik det 

fremstår av plankart. 

 
§6.2 Sikringssone - frisikt (H140) 

Innenfor frisiktsone tillates ikke etablert vegetasjon eller andre tiltak 0,5 meter over 

tilstøtende kjørebaners plan. 



§7 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl. §12-7, 10) 

 

 
§ 7.1 Rammetillatelse 

 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende dokumenter være sendt inn til kommunen: 

 
● Plantegninger, fasadetegninger og snittegninger, leveres i målestokk 1:100/1:200. 

● Situasjonsplan, leveres i målestokk 1:500. 

● Støyvurdering iht gjeldende forskrift. 

 
 

§ 7.2 Igangsettingstillatelse 

 
Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor planområdet skal følgende tiltak 

være sikret gjennomført: 

 
● Støytiltak iht Teknisk Plan. 

● Godkjent Teknisk Plan inkludert håndtering av overvann/flom, skiltplan og plan for 

gjennomføringsperioden. 

● Detaljert utomhusplan skal godkjennes av Vennesla Kommune, teknisk forvaltning. 

 
 

§ 7.3 Brukstillatelse 

 
Før det gis brukstillatelse av næringsareal eller boliger skal følgende tiltak være sikret 

gjennomført: 

 
● Ny rundkjøring på Fv 405 ved Trekanten 

● Kvartalslekeplass ved Auravegen 

 
Før det gis brukstillatelse av næringsareal eller boliger skal følgende tiltak være gjennomført: 

 
● Tilliggende offentlig gategrunn inklusive fortau/gangveger og offentlige 

trafikkformål 

● Fotgjengerfelt over Fv. 405, mot Nesvegen, utstyres med intensiv-belysning eller 

tilsvarende tiltak for å øke sikkerheten i krysningspunktet. 

● Alt innenfor Teknisk Plan. 

 
Før det gis brukstillatelse av boliger skal følgende tiltak være ferdig opparbeidet: 

 
● Tilhørende grøntarealer og fellesarealer, herunder uteoppholdsarealer, 

lekearealer, adkomstarealer og tilsvarende. 
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