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1. Introduksjon 
 
Kort presentasjonsrunde. 
 
Formelt vedtak om gjennomføring av områderegulering vil bli tatt tirsdag 10/11. 
Agenda for oppstartsmøte er en gjennomgang etter oppskrift «Forskrift om behandling av 
private detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven». 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950 
 
I oppstartmøtet drøftes ikke spesifikke faglige spørsmål, men aktuelle temaer og planinitiativet 
gjennomgås. Faglige spørsmål drøftes på et senere tidspunkt - fortløpende mellom konsulent 
og kommunen og i arbeids-/dialogmøter. Planen er formelt sett ikke et privat forslag, men en 
offentlig plan (områderegulering). For offentlig plan gjelder ingen tidsfrister. 
 
Planen eies av kommunen, men forslagsstiller står for planlegging og prosjekteringskostnader. 
Det inngås en avtale mellom forslagsstiller og kommunen. Det faktureres ingen plangebyr. 
 
Forslagsstiller har tidligere sendt planinitiativ til kommunen. Initiativet ble drøftet internt i 
kommunen. Planinitiativ danner tilstrekkelig grunnlag for oppstartsmøte. Kvalitetskravet etter 
forskrift § 2 anses å være oppfylt. 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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2. Planinitiativet 
 

 Planinitiativet skal i nødvendig grad 
omtale premissene for det videre 
planarbeidet, og redegjøre for: 

Planinitiativet 
redegjør for: 

Planinitiativet 
redegjør delvis 
for: 

Planinitiativet 
redegjør ikke 
for: 

A formålet med planen X   

B planområdet og om planarbeidet vil 
få virkninger utenfor planområdet 

X   

C planlagt bebyggelse, anlegg og andre 
tiltak 

X   

D utbyggingsvolum og byggehøyder X   

E funksjonell og miljømessig kvalitet X   

F tiltakets virkning på, og tilpasning til, 
landskap og omgivelser 

X (viste i 
møtet) 

  

G forholdet til kommuneplan, 
eventuelle gjeldende 
reguleringsplaner og retningslinjer, 
og pågående planarbeid 

X   

H vesentlige interesser som berøres av 
planinitiativet 

X   

I hvordan samfunnssikkerhet skal 
ivaretas, blant annet gjennom å 
forebygge risiko og sårbarhet 

  X. må sees på 

siden 

J hvilke berørte offentlige organer og 
andre interesserte som skal varsles 
om planoppstart 

X   

K prosesser for samarbeid og 
medvirkning fra berørte 
fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte 

X   

L vurderingen av om planen er 
omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger, og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli 
ivaretatt. 

X   
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A Planen skal hete: Områderegulering Dueheia næringspark 
B Vil bebyggelsen i Kvernhusdalen blir berørt? Tas med i tilfelle det må gjøres avbøtende 
tiltak? 
C  
D  
E  
F Christian viste oss skisser over hvordan utformingen av området kan bli.  
G Fylket har en pågående plan om gs-vei langs fylkesvegen, som ikke ligger i 
kommunekart. (Planen er en omregulering og utvidelse av eksisterende plan: Grovane stasjon-
Hagen del1)  Saken er tilgjengelig her: 
https://opengov.360online.com/Meetings/vennesla/Meetings/Details/665806?agendaItemId=
214430 Kommunestyret vedtok å utsette saken da batterifabrikk kan gi andre forutsetninger.  
H   
I 
J 
K 
L Planprogram og KU.  
 

https://opengov.360online.com/Meetings/vennesla/Meetings/Details/665806?agendaItemId=214430
https://opengov.360online.com/Meetings/vennesla/Meetings/Details/665806?agendaItemId=214430
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3. Oppstartsmøte 
 

 I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å 
klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og 
utformingen av det endelige planforslaget, behandles. 
Det skal blant annet tas stilling til: 

Tatt stilling 
til: 

Ikke tatt 
stilling til: 

A hvordan det skal tilrettelegges for samarbeid, medvirkning 
og samfunnssikkerhet 

x   

B om planen vil omfattes av forskrift om 
konsekvensutredninger og hvordan det videre opplegget 
skal være for arbeidet frem til en slik utredning foreligger 

x  

C om det skal utarbeides andre utredninger om bestemte 
temaer, og om kommunen eller forslagsstilleren skal 
utarbeide rapportene 

x  

D om det er hensiktsmessig med felles behandling av plan- 
og byggesak etter plan- og bygningsloven § 12-15 

X 
 

 

E hva kommunen skal bidra med underveis i planarbeidet X  

F om det er behov for senere dialogmøter mellom 
forslagsstilleren og kommunen 

X  

G en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for 
planarbeidet 

X  

H hvem som er kontaktpersoner hos forslagsstiller og i 
kommunen 

X  

I om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter 
plan- og bygningsloven § 12-8 andre ledd 

X  

 
 
A Iveland kommune er med på oppstartsmøte, ønsker å bidra og prioritere dette.  
B  
C  
D Byggesak kjøres separat. Detaljeringsnivå/utbyggingsfaser i området? Sette for seg 
trinnvis utbygging. Se videre i prosessen om detaljnivå. 
E  
F  
G Mål om plan på høring før sommeren 
H  Ole Skei Bekken og Toni 
I ikke aktuelt 
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4. Referat oppstartsmøte 
  

 Referatet skal inneholde opplysninger om: 

A De temaene som ble drøftet i møte 

B Avklaringer og konklusjoner det ble enighet om 

C Vesentlige punkter det er uenighet om 

D Punkter som gjenstår å avklare 

E Det skal redegjøres for vurderingen av punktene i § 2 andre 
ledd bokstav a til i 

F Er om kravet til fagkyndighet i plan- og bygningsloven § 12-3 
fjerde ledd oppfylt 

G Er det aktuelt å bringe forslaget inn for regionalt planforum 

 
 
A  
 
B  
 
C  
 
D  
 
E  
 
F  
 
G  
 
 

5. Foreleggelse for kommunestyret ved uenighet om vesentlige punkter 
 
Ikke aktuelt. 
 
 

6. Forslag til planprogram 
 
Det varsles oppstart av planarbeidet uavhengig av planprogram. Planprogram kommer siden.  
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7. Annet  
 
Boligeiendommene i adkomstområdet. Informere disse. Kommunen informerer disse.  
 
Informere https://vennesla.foreningsportal.no/forening?&kvernhusdalen-
velforening&id=288391  
 
Bane nor 
Rune Jensen fra Bane nor var invitert til møtet for å si noe om mulighetene for å anlegge 
sidespor, da kommunen har lite erfaring med jernbane og sidespor.  
Planarbeidet vil se på muligheten for å anlegge sidespor. Spørsmålene som stiller seg er;  
Hvilke muligheter har vi? Hvordan kan vi går frem? 
 
Rune Jensen har sjekket ut om det er teknisk mulig med sidespor, noe det er. Fall kan være noe 
utfordrende, avhengig hvor langt sidesporet er tenkt. Stigningen kan ikke mere enn 20 promille.  
 
 
Bane nor har en ordning som kan gi støtte inntil 50% av investeringskostnadene, forutsatt 
midler i statsbudsjettet?. Dette fordrer at det er kommunen som står som eier.  
 
Bane nor er positive til at det legges til rette for transport på jernbane. Transport på jernbanen 
er 4-6 ganger så kostnadseffektivt som på vei.  
Sjekke ut med Cargo nett, hvilke avtaler som ble gjort i Iveland, til VOSS.  
Pr nå er det god kapaistet på sporet, dette reguleres av hvor mange avganger Go-ahead har.  
 
Kostnadsbildet på Iveland lå på ca 21 mill, og et tidsaspekt på ca 2 år fra planlegging til 
gjennomføring. 
 
Til info så foregår det en utbygging av spor på Åmli, noe vi kan hente erfaringer fra. 
 
 
 
 

https://vennesla.foreningsportal.no/forening?&kvernhusdalen-velforening&id=288391
https://vennesla.foreningsportal.no/forening?&kvernhusdalen-velforening&id=288391

