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1 Innledning  

I henhold til Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven (FOR-

2017-12-08-1950), skal private forslagsstillere sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med 

forespørsel om oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum.  

På vegne av forslagstiller, Otra Holding AS, oversendes planinitiativ for forslag til områderegulering med 

konsekvensutredning (KU) på «Grovane» i Vennesla og Iveland kommuner. Oversendelse er i samråd med 

avtale med Vennesla kommune i møte tirsdag 3/11 og danner grunnlag for oppstartsmøte berammet fredag 

6/11 på kommunehuset i Vennesla. 

 

2 Formålet med planen 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av et næringsområde med mulighet for 

etablering av batterifabrikk med tilhørende anlegg.  

 

3 Planområdet og virkninger utenfor planområdet 
Utbyggingsområdet består av eiendommene med gnr/bnr 14/8, 14/85, 17/5, 19/1, 19/5 og 19/38 i Vennesla 

kommune og gnr/bnr 15/2 og 15/5 i Iveland kommune.  

Tilkomst til området vil være fra fv405. Fv405 ligger inntil planområdet og innbefatter deler av gnr/bnr: 201/8, 

9 og 10. 

Området er i liten grad bebygd i dag utover etablert skytebane og hundeklubb med tilhørende bygg, mindre 

veger og skogsbilveger. I og med at planområdet strekker seg ned til fv405 innbefatter det også eksisterende 

bolig og bebyggelse langsmed fylkesvegen.  

Planområdet består i stor grad av sørlandsskog, mindre vann/myrer.   

Attraksjonen Tømmerrenna ligger sørvest for planområdet og vil ikke berøres av utbyggingen. Kringsjå 

kraftstasjon ligger nordvest for planområdet og vil berøres av utbyggingen i den grad at landskapet vil 

endres.  

Utbyggingen medfører på sikt en betydelig andel arbeidsplasser. 

Planområdet ligger ca 5,5 km nord for Vennesla sentrum og 23 km fra Kristiansand sentrum.   

 

3.1 Forslag til plangrense  

Plangrensen er foreslått lagt delvis i eiendomsgrense og følger naturlig avgrensning mot Kringsjåveien mot 

vest samt inn mot fv 405 i sørøst, se figur 1. Detaljert plangrense avklares i oppstartsmøte.  
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Figur 1: Forslag til plangrense, kilde: www.kart.finn.no og Sweco 

 
 

4 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  
Planområdet er på ca. 2100 daa og det skal planlegges slik det ser ut nå inntil fem bygg, totalt bebygd areal 

er tilsammen på ca 220.000 m2 med tilhørende parkeringsplass og kjøreveg fra fv405 og inn til planområdet. 

Det er ikke planlagt andre formål pr nå enn fabrikk med tilhørende infrastruktur.  

4.1 Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Området er planlagt med en utnyttelsesgrad på ca. 30%. Parkering inngår ikke i dette. Bebyggelsen er i en 

etasje med en mønehøyde på 20-30 m.  

4.2 Funksjonell og miljømessig kvalitet  

Bebyggelsen skal ha en funksjonell form og tilpasses det omkringliggende miljø. Kriteriene i TEK 17 skal 
oppfylles så langt som mulig.  
 
 

5 Tiltakets virkning på, og tilpasning til omgivelser  
Eksisterende avkjørsel fra fv405 planlegges benyttet som tilkomst til planområdet. Avkjørselen trenger 

oppgradering og en ny bro for kryssing av elv/bekk Rogåna. Oppgradering gjøres i samråd med vegeier 

Agder fylkeskommune. Det er betydelig høydeforskjell mellom tomteområdet for næringsbyggene og fv405. 

Vegen opp vil på det meste kreve maks stigning iht HB N100. 

Det er registret et kulturminne en hulveg (131866-2) innenfor planområdet, Ivelandsvegen som rideveg 

(Fjellmannsvegen). Hulvegen kan bli berørt av tiltaket da kjølevannsledningen vil bli ledet på tvers av 

hulvegen ned til Venneslafjorden i sør.  

http://www.kart.finn.no/
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Figur 2: Utsnitt som viser registrert hulveg Ivelandsvegen som rideveg (Fjellmannsvegen), 

kilde: gårdskart til NIBIO 

Planområdet er på Nibios gårdskart registrert som skog, i hovedsak barskog men også litt lauvskog, se figur 

3. Dette nedbygges ved utbygging.  

 

Figur 3: Området er registrert som skog, kilde: gårdskart til NIBIO 
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6 Forholdet til andre planer  

Regional plan 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 datert 1/9-2020 omfatter kommunene Kristiansand (fom 

1/1-20 også Søgne og Songdalen), Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand.  

Hverken Vennesla eller Iveland er omtalt spesifikt med tanke på næring og det er ingen konkret arealreserve 

knyttet til disse to kommunene.  

Lokalisering av virksomheter gjøres utfra prinsipp om rett virksomhet på rett sted og ABC-områder (s.27 i 

Regional plan). Det kreves mobilitetsplan for alle etableringer med flere enn 50 ansatte. 

  

Kommuneplan(er) 

I kommuneplanen for Vennesla, 2018-2030 er området avsatt til LNFR (landbruk-, natur, friluftsformål samt 

reindrift) og idrettsanlegg (skytebane).  

Arealer med rød skravur er hensynsoner – fare i form av høyspenninganlegg, ras og skredfare i form av snø 

eller jord-/flomskred. 

Foreslått regulering vil således ikke være i tråd med formålet.  

 

Figur 4: Utsnitt av kommuneplanens arealdel i Vennesla kommune 

I kommuneplanen for Iveland «Kommuneplan: Iveland mot 2020» er området avsatt til LNFR.  

Arealer med rød skravur er hensynsoner – fare i form av høyspenningsanlegg. 

Foreslått regulering vil således ikke være i tråd med formålet.  
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Figur 5: Utsnitt av kommuneplanens arealdel i Iveland kommune 

 

Gjeldende reguleringsplaner  

Selve planområdet er i hovedsak uregulert.  

 

Av tilstøtende reguleringsplaner finnes: 

• Kvernhusdalen (1997040) ikraftrelsesedato 24.10.1985. Boligfelt sør for planområdet. 

• Kvernhusdalen Grovane 19/1 (2010004) ikraftredelsesedato 16.12.2010. Boligfelt vest for boligfelt 

Kvernhusdalen. 

• Grovane stasjon - Hagen del 1, ikraftredelsesdato 12.12.2013. Regulering av fv405 fra togstasjoen 

til litt nord for Venneslavegen 420C. 

• Grovane stasjon – Hagen del 2, ikraftredelsesdato 12.12.2013. Regulering av fv 405 fra litt sør for 

Venneslavegen 447 til Venneslavegen 521. 

Alle tilstøtende planer ligger i Vennesla kommune.  

Pågående reguleringsplaner  

Det er ikke registrert noen pågående reguleringsplaner i nærheten av planområdet på kommunene sine 

kommunekarttjenester.  

 

7 Medvirkningsprosesser / interessekonflikter 

Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. 

• Varsel om oppstart 

• Annonsering i avis og brev til berørte parter 

• Kunngjøring på kommunens nettside. 
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• Offentlig ettersyn av planforslaget. 

• Infomøte eventuelt 

Potensielle interessekonflikter er følgende:  

• Generell motstand mot etablering av næringsområde/ batterifabrikk 

• Reduksjon av naturareal som skog/turområde, oppvekstmiljø og naturtyper. 

• Fare for støy, stråling, risiko/sikkerhet, forurensing 

• Estetikk/ synlighet 

Det er viktig å ha god dialog med alle berørte parter. Planoppstart vil avdekke hvor behov for medvirkning er 

størst.  

Det er også viktig å ha fokus og dialog med Fylkesmannen og Agder fylkeskommune med tanke på 

eventuelle innspill de kommer med ved varsel om oppstart.  

 

8 Temaer som skal avklares i planbeskrivelsen 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 skal det utarbeides planbeskrivelse i forbindelse med 

planforslaget. Planbeskrivelsen vil beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens 

forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området, i tråd med lovens krav.  

Det er flere temaer som vil inngå i planbeskrivelsen, men følgende tema vil få særlig fokus: 

volumvurderinger, kulturminner, landskap, trafikk, naturmiljø og grunnforhold. 

 

9 Ivaretakelse av samfunnssikkerhet 

Det utarbeides ROS-analyse etter DSBs mal som oppsett som baserer seg på foreliggende kunnskap og 
kilder samt utdrag fra nødvendige avklaringer og utredninger gjort i forbindelse med planarbeidet.  
 

10 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning 

Etter § 4 i forskrift om konsekvensutredning (KU) skal forslagsstiller vurdere om planforslaget faller inn under 
kriteriene for KU. Dette skal igjen verifiseres av ansvarlig myndighet.  
 
Det vurderes at tiltaket får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller inn under § 6a. Vedlegg 
I pkt. 24.  
 


