
Fra: Torstein Eriksen <post@tebygg.com> 
Sendt: 3. juni 2020 07:54 
Til: Samuelsen, Elena 
Emne: Kryss ved Drivenesvegen 56 
Vedlegg: InkedIMG_1080_LI.jpg 
 
Hei Elena 
  

Planen deres ser spennende ut😊  
  
Jeg har sett på plan forslaget som kommer på høring nå snart… og jeg har et spørsmål ang krysset 
Werglandsvegen/Drivensvegen er det en grunn til at dette krysset ser ut til å ha større fri sikt ut fra 
kryss enn de andre kryssene? 
  
  
Mvh Torstein Eriksen 
tlf: 928 14 312 
  

 
  



Innspill fra eier av GNR.23 BNR. 126 Wergelandsvegen 6 på Moseidmoen.  
(Ang. forslag til områderegulering for Moseidmoen) 

Familien Høyåsen mener det blir helt feil å nå generelt forby fradeling for oppføring av nye 

boenheter, slik det kommer framkommer i § 4.1.2.1 «Type bebyggelse», i forslaget til 

områderegulering for på Moseidmoen (PlanID 2017006 - Saksnummer 17/03246). 

Vår bolig har vært i familien i mange år, og vi har på tross av flere tilbud opp gjennom årene, hittil 

vært tilbakeholdne i forhold til fradeling av tomta, mens de fleste andre «av de opprinnelig store 

tomtene» i den sørlige delen av kvadraturen, allerede er fradelt og bebygd for flere år siden.  

Arealet på vår udelte tomt er i dag på ca. 1,5 dekar, så en eventuell framtidig fradeling her, ville ikke 

bryte med dagens «boligtetthet på småhusbebyggelsen i kvadraturen på» Moseidmoen. 

 Det kan sikkert finnes eksempler på fradeling og fortetting på Moseidmoen som ikke er bra, men 
å vedta et generelt forbud mot fortetting nå, vil bare ramme oss som hittil har vært mest 
restriktive i forhold til «fortetting» av området, og et eventuelt forbud mot fradeling nå, kan også 
bli oppfattet som «etterpåklokskap» fra kommunens side, og dette vil vi derfor fraråde! 

 Et forbud mot fradeling / fortetting synes også unødvendig, så lenge den nye reguleringsplanen 
inneholder restriksjoner i forhold til hvor stor prosentandel av tomta som kan bebygges                 
( § 4.1.2.2 Grad av utnytting )! 

 Et generelt forbud mot fradeling/fortetting kan i framtiden medføre at bare familier med god 

økonomi vil få råd til å bo i kvadraturen på Moseidmoen? Altså en utvikling der økende 

boutgifter og eventuelt økende eiendomsskatt «for boliger med relativt store tomter», kan 

medføre at familier med svak økonomi i framtiden ikke har råd til å bo i kvadraturen!  

 

 Det oppfattes også som «urettferdig» hvis «profesjonelle utbyggere» skal få nærmest fritt fram 

til å bygge, eksempelvis ved Bruvegen, eller i andre nærliggende områder, mens familier som har 

bodd i kvadraturen i mange år, nå kanskje vil få vesentlig strengere reguleringsbestemmelser, 

som på sikt også kan medføre høyere boutgifter!   

På bakgrunn av dette vil Familien Høyåsen innstille på det sterkeste om at § 4.1.2.1 i planforslaget 

«for kvadraturen» blir tatt bort, eller blir endret slik at det ikke blir et generelt forbud mot 

fradeling av tomter i kvadraturen på Moseidmoen.    

 

Med Vennlig Hilsen: 

Edvart Høyåsen 

Wergelandsvegen 6, 4706 VENNESLA 

Epost: edvartre@online.no 

Mobil: 99640711  

mailto:edvartre@online.no


Fra: steinar lunden <steinalu@gmail.com> 
Sendt: 12. august 2020 20:03 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Fwd: Områderegulering Moseidmoen, sak. 17/03246, innspill 
 

 

Sendt fra min iPhone 

 

Videresendt melding: 

Fra: Trond Lunden <lundenbygg@gmail.com> 

Dato: 12. august 2020 kl. 19:52:57 CEST 

Til: Steinar Lunden <steinalu@gmail.com> 

Emne: Fwd: Områderegulering Moseidmoen, sak. 17/03246, innspill 

 

Sendt fra min iPhone 

 

Videresendt melding: 

Fra: Henrik Lian <henriklian@hotmail.com> 

Dato: 12. august 2020 kl. 19:51:07 CEST 

Til: lundenbygg@gmail.com 

Emne: Fwd:  Områderegulering Moseidmoen, sak. 

17/03246, innspill 

  

 

 

 

  
Vennesla 12.08.2020  

  

Innspill til Områderegulering 

Moseidmoen sak. 17/03246  
  
  
  
  
Til: post@vennesla.kommune.no  
  
  
Fra:  
Navn:  
  
  
Adresse:  
  
  

mailto:lundenbygg@gmail.com
mailto:steinalu@gmail.com
mailto:henriklian@hotmail.com
mailto:lundenbygg@gmail.com
mailto:post@vennesla.kommune.no


  
  
Senk tillatt byggehøyde nord og syd for Bruvegen til 

3 etasjer. Ikke tillatt bygging av 3 etasjer i områdene 

BKS11 og 12. Reduser tillatt byggehøyde til 2 etasjer 

og sett krav til saltak og takretning her, slik som i 

kvadraturen. Reduser tillatt byggehøyde til 2 etasjer 

for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader på 

nybygg skal harmonere med eksisterende 

bebyggelse.  
  
  
  
  
  
Vennlig hilsen  
  
  
 
  

 



Fra: Linda Reneè Smith <linda.renee@norsk-byggservice.no> 
Sendt: 13. august 2020 13:20 
Til: Post - Vennesla kommune 
Kopi: inge@cvj.no 
Emne:  SAK 17/03246 - områderegulering for Moseidmoen 
 
 
Hei. 
 
Det ønskes med dette å komme med innspill til områderegulering for Moseidmoen. 
Norsk Byggservice AS gjør dette på vegne av Trim Eiendom AS. 
Trim eiendom As har nå ny eier, da dette ble kjøp for ca 1 år siden. 
 
GBNR 23/358 består i dag av treningssenter  og bolig. Det ønskes at dette opprettholdes, og at ny 
plan med bestemmelser tillater:  Annen offentlig eller privat tjenesteyting (Bl.a treningssenter), 
kombinert med boligformål for denne eiendommen. (Mulighet for boligformål også i 1.etg. )   
 
 
 

Med vennlig hilsen 
  

 

 
Hunsøya 
4700 Vennesla 
Tlf: 483 11 377  
linda.renee@norsk-byggservice.no 
www.norsk-byggservice.no 
 

mailto:linda.renee@norsk-byggservice.no
file:///C:/Docserver/51c4cdb6-a27b-4ab4-9d43-4008e1064364/Working/458f1ffb-66c4-42b1-b1a4-9d8661acde7d/www.nbsproff.no


Fra: Steinsland, Egil <Egil.Steinsland@vennesla.vgs.no> 
Sendt: 15. august 2020 10:45 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Innspill til områderegulering Moseidmoen sak 17/03246 
 

 
Til:  
post@vennesla.kommune.no  
  
Fra:  
Nina Mikalsen Steinsland og Egil Steinsland 
Drivenesvegen 74 
  
  
Innspill til områderegulering Moseidmoen sak 17/03246 
Bygging av høyhus må begrenses til bygg som ligger langs Bruvegen.  

 
Innenfor hele kvadraturen, inkludert BKS11 og 12 bør nåværende høyde opprettholdes. 

Her bør det stilles krav til en helhetlig byggestil slik at områdes egenart kan gis videre til 

kommende generasjoner. 
 

I området mellom Stemhei industriområde og Moseidmoen må vegetasjon og trær i størst 

mulig grad beholdes, selv om stien gjøres om til sykkelvei. Vegetasjonen er artsrik og 

viktig for fugle- og insektsliv. Den gir også skjerming for vind og støy. 
 

  
Vennlig hilsen  
Nina Mikalsen Steinsland og Egil Steinsland 

 



Fra:    Elin Wilhelmsen <elin.wilhelmsen.lilloy@iveland.kommune.no>
Sendt:  fredag 14. august 2020 16:20
Til:    Post - Vennesla kommune
Emne:   Moseidmoen sak

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Senk tillatt byggehøyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillatt bygging av 3 
etasjer i områdene BKS11 og 12. Reduser tillatt byggehøyde til 2 etasjer og sett krav til 
saltak og takretning her, slik som i kvadraturen. Reduser tillatt byggehøyde til 2 etasjer 
for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader på nybygg skal harmonere med 
eksisterende bebyggelse. 
 Vennlig hilsen 
Elin W Lilløy og Ole Louis Lilløy



Fra: moods of paradis <adrian.paradis.123@gmail.com> 
Sendt: 15. august 2020 19:17 
Til: Post - Vennesla kommune 
 

Vennesla 15.08.2020  

 

  

 

Innspill til Områderegulering Moseidmoen sak. 17/03246  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Til: post@vennesla.kommune.no  

 

  

 

  

 

Fra: moseidmoen  

 

Navn: Adrian Sægrov  

 

  

 

  

 

Adresse: nordhal griegs vei 8.  4706 vennesla 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Senk tillatt byggehøyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer 

i områdene BKS11 og 12. Reduser tillatt byggehøyde til 2 etasjer og sett krav til saltak og 

takretning her, slik som i kvadraturen. Reduser tillatt byggehøyde til 2 etasjer for BBB4-2, og 

BKS5-1. Sett krav til at fasader på nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse.  

 

  

 

  

mailto:post@vennesla.kommune.no


 

  

 

  

 

  

 

Vennlig hilsen  

Adrian Sægrov 99291944 

  



Fra:    Johnny Hodnemyr <johhod01@gmail.com>
Sendt:  søndag 16. august 2020 15:51
Til: Post - Vennesla kommune
Emne: Reguleringsplan for Moseidmoen

Med bakgrunn i informasjonen som kommer frem med hensyn til den nye reguleringsplanen for 
Moseidmoen så vil jeg be om at kommunen revurderer de mest ytterliggående rammene i høringen. Jeg 
ber dere om å Senke byggehøyden nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillatt bygging av 3 etasjer i 
områdene BKS11 og 12. Reduser tillatt byggehøyde til 2 etasjer og sett krav til saltak og tak-retning her, 
slik som i kvadraturen. Det samme gjelder Stemhei: BBB4 1-2, BBB5, BKS5-1 til og med BKS5-4. Sett 
krav til at tak og materialvalg på nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse. Jeg mener dette er 
viktige tiltak som kan hjelpe med å la beboere som allerede holder til i disse områdene kan beholde noe av 
det man har i dag og fremdeles legge til rette for modernisering og fortetting. 

Mvh
Johnny Hodnemyr
Eidsvollsvegen 8/Moseidmoen.



Fra: Hege Harildstad <hege@rhuset.no> 
Sendt: 17. august 2020 08:43 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Sak 17/03246. Innspill til Områderegulering Moseidmoen 
 
 
 
 
 

 
Vennesla 16.08.2020  

  

Innspill til Områderegulering Moseidmoen sak. 

17/03246  
  
  
  
  
Til: post@vennesla.kommune.no  
  
  
Fra: hege.7@hotmail.com 

  
Navn: Hege Harildstad 
  
  
Adresse: Nordahl Griegs veg 11 
  
  
  
  
Senk tillatt byggehøyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 

etasjer i områdene BKS11 og 12. Reduser tillatt byggehøyde til 2 etasjer og sett krav 

til saltak og takretning her, slik som i kvadraturen. Reduser tillatt byggehøyde til 2 

etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader på nybygg skal harmonere 

med eksisterende bebyggelse.  
  
  
  
  
  
Vennlig hilsen  
  

 Hege Harildstad og Jarle Kile 

 

mailto:post@vennesla.kommune.no


Innspill til plan for områderegulering Moseidmoen 
 

Det vises til områdene BKS4, o_GF1 og BKB1-1 (Ringvegen) i plan for omregulering av 
Moseidmoen. 

 

 
 

Tomtene grenser opp mot hverandre og er foreslått med koder: o_GF1, BKS4 og BKB1-1 
 
o_GF1: § 4.2.2 Friområde 
 
BKS4:   Kjedehus, 35% BYA Utnyttelsesgrad.  8,5 meter høyde. 
 
BKB1-1 Bolig/tjenesteyting, 75 % BYA Utnyttelsesgrad. 15,5 meter høyde 
 

 
 

https://www.vennesla.kommune.no/omraaderegulering-moseidmoen-offentlig-ettersyn.6318022-423138.html


 
 
 
Innvending 1  
Utnyttelsesgrad BKS4: 
Det er i dag store variasjoner av BYA utnyttelsesgrad på boligene som omtalt. Det anmodes 
at BYA utnyttelsesgrad som et minimum settes til det som så langt har vært lovlig å bygge 
på rekken. Boliger med samme kode bør ha samme utnyttelsesgrad. En utnyttelsesgrad på 
35% menes å være for lavt, da kommunen frem til nå har innvilget vesentlig større grad. 

 
 
Innvending 2 
Grads Utnyttelse BKB1-1/ fjerning av park: 
Viser til vedtatt kart som var vedlegg til Reguleringsvedtekter nord for Bruvegen, Vennesla 
(Plan dat. 26. april 1959 og vedtatt av Vennesla kommunestyre 19. juni 1959).  
På kartet er det tydelig tegnet inn et stort friområdet og en park på eiendommen kodet 
BKB1-1. Eiendommen kodet BKB1-1 ligger tydelig omkranset 
av området som i ny plan er kodet  o_GF1. Området er 
tydelig merket med “Park” og avmerket grønn.  
Vi mener at ut i fra kartet, vil hele området falle inn under 
Grønnstruktur. (§ 11-7 punkt 3 i Lov om planlegging 
og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
 
 Trykk her for kart datert. 26. april 1959  

 
Vi mener at ut i fra foreslått planverk, gjøres det et betydelig 
inngripen i friområdet merket o_GF1. Det er tydelig et 
sammenhengende område som er merket med: “Friområde” 
“Skibakke” Lekeplass” og “Park”  
Dette bryter med punkt 6.4 i foreslått reguleringsplan: 
Lekeområder og områder med grønnstruktur skal 
videreføres i planen.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://drive.google.com/file/d/1PNYMdspBY4nxetXKnQt9SLRpBZjvMzo7/view?usp=sharing


 
Vi ber om at planleggingen gjøres i tråd med de anbefalinger fylkesmannen har gitt rundt 
friluftsliv/grønnstruktur/barn - unges interesser, i sitt brev til kommunen datert 28 august 
2017. 
 
Vi som naboer kan ikke godta at våre grøntområder/parker omreguleres, videre at det 
ønskes å gi en dekningsgrad på 75 % BYA utnyttelsesgrad. Dette menes å være for stor 
utnyttelse i forhold til nåværende bebyggelse. 
For å få bedre bruk av parken/friarealet, noe som vil være i tråd med de anbefalinger 
fylkesmannen har gitt rundt friluftsliv/grønnstruktur/barn-unges interesser i brev datert 28 
august 2017,  foreslår vi at nåværende bebyggelse i parken flyttes nærmere veien. Dette vil 
føre til en bedre utnyttelse av parken som friarealer, og vil være et bra tilskudd til øvrige 
friområdet i området og lage en flott helhet som kan benyttes av allmennheten. 
 
 

 
 
  
 
 
 



 
Innvending 3 
 
Høyde BKB1-1: 
 
Det er foreslått en maks høyde på 15,5 
meter. Pr i dag er det høyeste bygget i 
området på ca 12 meter (RIngveien 23). 
Her er det ingen nære naboer det 
sjenerer for. Bildet viser foreslått høyde 
på 15.5 meter mot eksisterende blokk 
(strek indikerer høyde, målt midt i parken 
mellom husene omtalt som BKB1-1. 
Måling er gjort  fra ca 60 meter fra 
eventuelt bygg). 
 
 
 
 
Et bygg på 15,5 meter vil ta mye av solen 
på eiendommene på nordsiden, (den 
sorte streken på bildet illustrerer et bygg 
på 15 meter sett fra Ringveien 24, målt 
midt i parken mellom husene omtalt som 
BKB1-1, på et perspektiv fra ca 50 meter 
fra eventuelt bygg).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Vi mener dette bryter med punkt 6.4 i foreslått reguleringsplan, hvor det står: “bidra til å 
bevare bokvaliteten i kvadraturen og i områdene der det tillates fortetting. 
Bestemmelser for maks høyde og grad av utnytting bidrar til å bevare bebyggelsens 
opprinnelige preg og ved ny utbygging sikre god tilpasning til eksisterende 
bebyggelse.” “ Langs Bruvegen og utvalgte områder sør for kvadraturen åpnes det 
for fortetting med klare anbefalinger om å sikre gode solforhold, grøntareal på 
tomtene samt god tilpasning til bygningsmiljøet. For ny utbygging langs Bruvegen 
skal det sikres gode private og felles uteområder”. “Lekeområder og områder med 
grønnstruktur skal videreføres i planen.” 
 
 



 
Oppsummering: 
 

● Vi ber om at alle husene på rekken, som omtales med kode BKS4 får samme BYA 
utnyttelsesgrad. Utnyttelsesgraden bør settes til den største graden som så langt er 
benyttet på vår rekke (BKS4). 35% utnyttelsesgrad ansees å være for lite sett i 
sammenheng med at tilstøtende tomt er foreslått 75% utnyttelsesgrad. 
 

● Vi ber om at parken/friområdet, som er omtalt i Reguleringsvedtekter nord for 
Bruvegen, Vennesla (Plan dat. 26. april 1959 og vedtatt av Vennesla kommunestyre 
19. juni 1959) innlemmes i nytt planverk. Trykk her for kart. Dette i tråd med de 
anbefalinger fylkesmannen har gitt i sitt brev datert 28. august 2017. 
  

● Vi vil som naboer ikke godta et bygg på 15,5 meter og en dekningsgrad på 75% da 
dette vil sjenere våre eiendommer. Det er urimelig at to tilstøtende eiendommer har 
så vesentligt forskjellige dekningsgrad og høyde. Dette ser vi på som en forringelse 
av våre eiendommer. 

 
 
Faktum er at dere ønsker å bytte ut bygg på 5 meter omkranset med en park,  
med et bygg på 15,5 meter, uten park og med en dekningsgrad på 75 %.  
 
Dette lever ikke opp til deres intensjon om:  
 
“å bevare bebyggelsens opprinnelige preg og ved ny utbygging sikre god tilpasning 
til eksisterende bebyggelse.”  
punkt 6.4 i foreslått reguleringsplan 
 
“områder med grønnstruktur skal videreføres i planen.” punkt 6.4 i foreslått reguleringsplan 
 
“ Langs Bruvegen og utvalgte områder sør for kvadraturen åpnes det for fortetting 
med klare anbefalinger om å sikre gode solforhold, grøntareal på tomtene samt god 
tilpasning til bygningsmiljøet. For ny utbygging langs Bruvegen skal det sikres gode 
private og felles uteområder”  
punkt 6.4 i foreslått reguleringsplan 
 
Dette er heller ikke i tråd med de føringer som er gitt av fylkesmannen.  
Se brev datert 28 august 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1PNYMdspBY4nxetXKnQt9SLRpBZjvMzo7/view?usp=sharing


 
OMRÅDEREGULERING MOSEIDMOEN VENNESLA 

 
side 56: 
 
6.4 Boligmiljø, bokvalitet 

 Planforslaget vil gjennom bestemmelser bidra til å bevare bokvaliteten i kvadraturen og i 
områdene der det tillates fortetting. Bestemmelser for maks høyde og grad av utnytting 
bidrar til å bevare bebyggelsens opprinnelige preg og ved ny utbygging sikre god tilpasning 
til eksisterende bebyggelse. For kvadraturen er det lagt inn byggegrense 7 meter fra 
senterlinje vei for å begrense utbygging på de private uteområdene slik at den opprinnelige 
strukturen videreføres. Dette kan også bidra til bedre sikt på veiene. Langs Bruvegen og 
utvalgte områder sør for kvadraturen åpnes det for fortetting med klare anbefalinger om å 
sikre gode solforhold, grøntareal på tomtene samt god tilpasning til bygningsmiljøet. For ny 
utbygging langs Bruvegen skal det sikres gode private og felles uteområder. Det er lagt vekt 
på blågrønn faktor som overvannshåndtering, som beskrives nærmere i kap. 6.10. Blågrønn 
faktor er et virkemiddel for å sette krav til uteområder på private tomter mht. 
overvannshåndtering, vegetasjon og biodiversitet. I tillegg kan grønne arealer bidra til trivsel 
og bedre bokvalitet. Lekeområder og områder med grønnstruktur skal videreføres i planen. 
Bestemmelser for lekeområdene gir krav til kvalitet og innhold. Det legges også opp til 
forbedringer av gangforbindelser og veiarealet utenfor Moseidmoen skole som vil bedre 
forholdene for gående og syklende. Ved utbedring av veisystemet skal det tas hensyn til 
universell utforming, slik at området blir mer tilgjengelig 



Fra: Svein Johannessen <svei-jo7@online.no> 
Sendt: 18. august 2020 16:32 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Fwd: Innspill til Områderegulering Moseidmoen sak. 17/03246  
 

 

Sendt fra min iPad 

 

Videresendt melding: 

Fra: Henrik Lian <henriklian@hotmail.com> 

Dato: 16. august 2020 kl. 19:34:14 CEST 

Til: svei-jo7@online.no 

Emne: Fwd:  Innspill til Områderegulering Moseidmoen sak. 17/03246 

  

 

 

 

  
Vennesla 14.08.2020  

  

Innspill til Områderegulering Moseidmoen 

sak. 17/03246  
  
  
  
  
Til: post@vennesla.kommune.no  
  
  
Fra:  
Navn: Svein Johannessen 
  
  
Adresse: Marcus Thranesvei 14 - 4706 Vennesla 

                 

 

  
  
  
  
Senk tillatt byggehøyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke 

tillat bygging av 3 etasjer i områdene BKS11 og 12. Reduser tillatt 

byggehøyde til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning her, slik 

som i kvadraturen. Reduser tillatt byggehøyde til 2 etasjer for BBB4-

2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader på nybygg skal harmonere med 

eksisterende bebyggelse.  
  



  
  
  
  
Vennlig hilsen  
 Svein Johannessen 
  

 



Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com 
Sendt: 22. august 2020 11:14 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Områderegulering Moseidmoen - reply 2444658 
Vedlegg: reply20200822111339.xml 
 

Områderegulering Moseidmoen - offentlig ettersyn 

Navn Sameie Stemhei 14, Per Erik Malterudbakken 

Adresse Stemhei 14E 

e-mail pererikmalterudbakken@hotmail.no 

Saksreferanse 1703246 

Merknad Styret i Sameie Stemhei14 har gjennomgått reguleringsplanen for 

stemheiområdet. 

 

Hvis det blir en fortetting i Stemhei, så ønsker vi at det blir en helhetlig 

utbygging. 

 

Da vi ikke ønsker dårligere solforhold enn vi har i dag, vil vi ikke ha høyere 

mønehøyde enn det er i dag på Stemhei 17. 

 

Per Erik Malterudbakken, styreleder Sameie Stemhei 14 

Vedlegg  
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Anmerkninger / innvendinger  
til forslag til ny reguleringsplan for Moseidmoen: 

 

 
 
Jeg har følgende innvendinger mot planen: 
 
1 Dekningsgrad (BYA)  
For område mrk BFS1-3, som min eiendom tilhører, foreslås maks BYA på 30 %. Jeg vil da påpeke at 
gnr 23/bnr 332 (Ringvegen 13, (sees til venstre i bildet under)), som altså også tilhører BFS1-3, i følge 

målinger jeg har gjort via Norge i bilder, ser ut til å ha BYA på ca 60 %. 

 
Jeg vil derfor hevde at alle eiendommer som sorterer under BFS1-3 skal tildeles samme maksimale 
BYA som nevnte eiendom.  
 
Jeg fikk, for noen år siden, dispensasjon til å øke mønehøyden på min enebolig til 8,5 meter, noe 
kommunen først ikke ville innvilge. Etter at fylkesmannen behandlet min klage, der han bla sa at 
kommunen ikke kunne forskjellsbehandle meg sml med tidligere søkere i samme område, måtte 
kommunen dokumentere tidligere byggesaker. Det viste seg da at flere av eneboligene i min rekke 
hadde overskredet maks tillatt mønehøyde oppgitt i reguleringsplanen fra 1959. Pga dette hadde ikke 
kommunen annet valg enn å innvilge meg samme rettighet vedr mønehøyde.Jeg krever derfor at alle 
eneboliger som sorterer under BFS1-3 tildeles rett til å kunne utnytte tomten til maks 60 % BYA. Jeg 
påregner at fylkesmannen vil støtte meg i denne påstanden. Jeg tar forbehold om at målingen jeg selv 
har gjort via Norge i bilder muligens ikke er 100 % nøyaktig... 
I den gamle reguleringsplanen kunne min eiendom ha maks 2 boenheter; dette var en av grunnene til 
at kommunen kunne innvilge ombygging av min enebolig til tomanns bolig. I dokumentet 
https://www.vennesla.kommune.no/getfile.php/4703828.2534.lltjaqsq7z7ktm/Planbestemmelser+områ
deregulering+Moseidmoen+27.05.2020.pdf §4.1.2.1 legges det opp til kun en boenhet for BFS1-3, 
noe jeg finner underlig: 
Sett i lys av at kommunen ønsker og ser behovet for fortetting, blir jo dette et stort tilbakeskritt i 
forhold til planen fra 1959; mao skulle jeg søke på nytt om samme tiltak som jeg tidligere fikk innvilget, 
ville jeg høyst sannsynlig få avslag. 

https://www.vennesla.kommune.no/getfile.php/4703828.2534.lltjaqsq7z7ktm/Planbestemmelser+omr%C3%A5deregulering+Moseidmoen+27.05.2020.pdf?fbclid=IwAR0pUxCJnzm2gfi_6E2W4V2B4FTN4XPJ7H-1iB8jSh3wgEXUBDqLOIl_G30
https://www.vennesla.kommune.no/getfile.php/4703828.2534.lltjaqsq7z7ktm/Planbestemmelser+omr%C3%A5deregulering+Moseidmoen+27.05.2020.pdf?fbclid=IwAR0pUxCJnzm2gfi_6E2W4V2B4FTN4XPJ7H-1iB8jSh3wgEXUBDqLOIl_G30
https://www.vennesla.kommune.no/getfile.php/4703828.2534.lltjaqsq7z7ktm/Planbestemmelser+omr%C3%A5deregulering+Moseidmoen+27.05.2020.pdf?fbclid=IwAR0pUxCJnzm2gfi_6E2W4V2B4FTN4XPJ7H-1iB8jSh3wgEXUBDqLOIl_G30
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.1.2.1%2F%3Ffbclid%3DIwAR22R4cuJOEHvScfo2zkzeoUnOtKYul6zI_Sl6Hwvo9DbFddw1Zhjsis8Cc&h=AT3ux-hlWpHe4I44tndUAGuZaDjwXz-9Ru7sCHm8uV1P794Xx-oT3CoMcn4Uqcw4GZwIbDqzurN5DlTY8yGEE5FKa4Bm9BvvlfFX0C-UeiloyYSTpXYDtXizFfET1SA75jmHEKxl


At denne muligheten fjernes sml med planen fra 1959 vil jo også sterkt begrense min og andre 
huseieres mulighet til å utnytte eiendommene, og dermed påføre oss et stort potensielt, økonomisk 
verditap... 
Etter det som er sagt krever jeg at den nye planen viderefører muligheten til å kunne ha 2 boenheter, 
samt gir alle eiendommer som sorterer under BFS1-3 mulighet til ca 60 % BYA (BYA for gnr 23 bnr 
332 må selvfølgelig oppmåles nøyaktig...) 
 
 
2 Bygging av blokk / fjerning av grøntareale.  
 
Jeg er også svært kritisk til at blokka som skal 
erstatte nåværende kommunale boliger vil ha BYA 
på hele 75 %, samt ha en høyde på hele 15,5 
meter sml med nåværende mønehøyde på ca 5 
meter. Dette er dramatisk og vil redusere kvaliteten 
på bomiljøet dramatisk både estetisk, hva gjelder 
utsikt og solforhold; dette er jeg sterkt i mot. 
 Jeg er også kritisk til fjerning av grøntareale på 
tomten 
 
 
Oppsummering: 
 

1. Jeg ber om at alle tomter på min rekke BFS1-3 får lik dekningsgrad BYA som tidligere er blitt 
innvilget. Dette i tråd med tidligere vedtak fra fylkeskommunen når det gjelder mønehøyde. 
Videre ber jeg om at den nye planen viderefører muligheten til å kunne ha 2 boenheter,  
 

2. Som nærmeste nabo ber jeg at BYA og høyde på tomten merket BKB1-1 blir vesentlig 
skallert ned, videre at alt grøntområdet på tomten blir videreført. 

 
 
Mvh 
 
Arnstein Inge Jeppestøl 
Ringvegen 21 
gnr 23 bnr 348 



Fra: AJ <arnpain@yahoo.no> 
Sendt: 23. august 2020 19:13 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: 17/03246 
 

Hei :) 

 

Jeg vil foreslå, som innspill til ny reguleringsplan for Moseidmoen, at område BLK4 

omreguleres til boligformål. 

Pr i dag er dette lekeplass / friområde men uten lekeapparater. Området, som jeg er nærmeste 

nabo til, er så og si aldri i bruk, og utgjør et ganske begrenset areal. Tursti langs elva starter jo 

i umiddelbar nærhet, og er i flittig bruk, mens nevnte friområde stort sett forbigåes av de som 

bruker nærområdet. 

Nevner også at nevnte område var planlagt bebygd med en boligblokk på 60-tallet, men dette 

ble skrinlagt. 

Min eiendom, Ringvn 21, gnr 23 bnr 348, grenser til nevnte område, kun adskilt av kommunal 

innkjørsel til trafostasjon ved tursti ved elva. Om området hadde blitt omregulert til 

boligformål, vil jeg vurdere å selge min eiendom. Da kunne min eiendom evt slås sammen 

med dagens friområde til en stor tomt med attraktiv beliggenhet; kjøper kunne ha vært 

komunen eller en entrepenør. Et eller flere boligbygg her ville bidra til fortetting av området. 

Nevner også at siden der allerede er en boligblokk i Ringvn 23, ville et lignende boligbygg 

som naboeiendom kunne oppfattes som naturlig og harmonisk, heller ikke ville det ta utsikt 

eller ettermiddagssol fra eksisterende bebyggelse. 

 

Ved en evt omregulering, forbeholder jeg meg selvfølgelig retten til å beholde min egen 

eiendom, men vil selvfølgelig vurdere evt tilbud om kjøp. 

Jeg håper dette kan tas opp til vurdering og evt inkl i ny plan. 

 

Mvh 

 

Arnstein Jeppestøl 

Ringvn 21 

4706 Vennesla 

Mobil 41200141 

 

 



Ragnhild Danielsson 
Ringvegen 20, Vennesla        25.08.20 
 
 
 
 
Vennesla Kommune 
v/ saksbehandler Elena Samuelsen 
 
 
 
 
 
Høringsuttalelse merket 17/03246 
 
Viser til områderegulering for Moseidmoen og høringsinnspill.  
 
Jeg og min familie har bodd i Ringvegen siden tidlig på 1970-tallet og vårt nabolag er og har vært 
fredelig og trygt. Det var rikelig med områder der våre barn kunne leke med sine venner. Det var 
plass til å leke, plass til å være barn.. Vi kunne følge med fra stuevinduene ut til "heia" 
(Sønningshaugen) der barna stod på ski og akte på akebrett vinterstid. Vi foreldre arrangerte 
dugnader i heia, hvor vi tynnet ut bladskog og kratt, vi klippet gresset og tok vare på området bak 
husene våre for at barna våre skulle kunne leke der, sette opp telt på sommeren og kose seg. Vi 
vedlikeholdt stisystemet på hele Sønningshaugen. Vi vedlikeholdt området for å sikre gode solforhold 
og unngå at skogen ble igjengrodd. I dag ser vi også at barnehager og småskoler besøker de 
grøntarealene som er her for pauser med lek og grilling. Å legge til rette for et godt friluftsliv er viktig 
for å bedre folkehelsen. 
 
Lekeparken foran blokka var hyppig i bruk og jeg husker godt at denne lenge ble godt tatt vare på av 
kommunen. Etter hvert som årene gikk uteble vedlikeholdet i parken til tross for flere henvendelser 
fra oss som bor her.  
 
Utenfor aldersboligene, som vi kalte den nærmeste bebyggelsen til Bruvegen kolonial, satt eldre 
mennesker og kunne nyte synet av aktivitetene til våre barn. De vinket til dem og smilte. Jeg er sikker 
på at de syntes det var koselig med lyden av lekende barn, med både latter og gråt, slik det skal være.  
 
Barna våre vokste opp sammen og fulgte hverandre til skolen på alle trinn. I dag ser jeg at enkelte 
etterkommere har overtatt husene i nabolaget. Den yngre garde overtar stadig. Det er hyggelig, for vi 
som bor her kjenner mange av dem. Det var godt å bo her i Ringvegen og alle trivdes. Vi som bor her 
bidro i lokalsamfunnet både i arbeidslivet og var svært synlige i både musikklivet, sport og idrett. 
 
Fylkesmannen minner i innspill av 29.8.17 om særlig ansvar for å sikre medvirkning fra spesielt barn 
og unge, og grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte. Barnetråkk er et godt verktøy 
for å ivareta barn og unges interesser.  
 
I fortettingsstudie Bruvegen legges det ikke skjul på at det tas sikte på å skape en bymessig struktur i 
Bruvegen. Utfra det jeg leser i skriv fra kommunen og hører via engasjerte naboer foreslås å bygge 
svært høye leilighetskomplekser tett inntil eksisterende grøntarealer og opprinnelig bebyggelse. 
Denne type fortetning har vi sett også i Vennesla sentrum gjennom årene, hvor bygningsmassen 
stadig blir tettere og høyere. Nå foreslås altså å ødelegge den karakteristiske bygningsstilen på 
Moseidmoen, ved å etablere bygningsstruktur som hører hjemme i byene og ikke på landsbygda.  
 



Friområder som fjernes og erstattes av en helt annen type bygningsmasse utgjør også en visuell 
endring sammenlignet med eksisterende bygningstype. Friområder som fjernes kommer aldri igjen.  
Det er selvfølgelig enkelt å selge inn i et stort prosjekt ved å lokke med gode solforhold, nye 
utearealer, enkelt tilgang til kollektivtransport og kort vei til sentrumsbutikker med tilrettelagt 
infrastruktur. Men jeg synes ikke kommunen gjør nok for å ivareta interessene til innbyggerne som 
har vært en del av Venneslas historie de siste 50-60 årene. Viser til Fylkeskommunens innspill datert 
22.8.17. 
 
Vi som bor her ønsker at Moseidmoen bevares i stor grad som den er, med romslige hager og 
grøntområder, solrikt og med god avstand til naboer, lite biltrafikk, med utsikt som ikke ødelegges av 
høye bygninger, med bygninger som harmonerer og har tilnærmet lik byggestil. Jeg utfordrer 
kommunen om å vedta en sterk reguleringsplan som verner småhusbebyggelsen og begrenser 
høyden til 1,5-2 etasjer med saltak. Planen forteller om nye gigantprosjekter med bygningshøyde på 
opptil 17,5 meter plantet midt i et boligområde med historisk karakter og opprinnelse. Det fremstår 
urimelig. Det finnes en rekke andre steder i kommunen det går an å fortette som er vel så godt egnet 
til dette formålet. Hunsøya er et eksempel.   
 
Jeg stemmer heller for å bygge ut andre områder i kommunen i stil som beskrevet, som både gir et 
mer moderne og livlig preg og som også kan virke mer innbydende på nyetablerte og på den måten 
bevare det gamle preget i eksisterende boligområder.  
 
Med vennlig 
Ragnhild Danielsson 
 



Fra: UNNI NILSEN <unil@online.no> 
Sendt: 26. august 2020 17:22 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: 17/03246 Høringsuttalelse. 
 

 

Vi er eiere av Ringvegen 22 (gnr. 23 bnr. 394) og mener vi kan bli sterkt berørt av 

forslaget til områdereguleringsplanen. Vår eiendom i felt BKS4 ligger nær opp til, og på 

nordsiden av felt BKB1-1. Dersom hele dette feltet bygges ut med full høyde (15,5 m iflg. 

reguleringsbestemmelsene) og med den foreslåtte utnyttelsesgraden, kan vi risikere å få 

en følelse av en kompakt mur som reduserer utsikt og til en viss grad solforhold. Vi 

mener at byggehøyden må reduseres. 

 

Av planbeskrivelsen framgår det at fordelingen mellom bolig og tjenesteyting skal 

avklares i en detaljreguleringsplan som også er et krav i reguleringsbestemmelsene. Når 

denne legges ut til offentlig ettersyn, vil vi da eventuelt komme med mer konkrete 

innspill. 

 

Det bør vurderes om det skal reguleres inn kjørbar adkomst for vedlikehold til 

Sønningshaugen fra Ringvegen i nordkanten av felt BKB1-1. 

  

Med hilsen  

 

 

 Unni Skjærum Nilsen              Leif  Henri Nilsen 



Fra: Martine Rødli <mar10ne92@hotmail.com> 
Sendt: 26. august 2020 19:44 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246  
 
 
Vennesla 26.08.2020  

   
Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   

   
   
Til: post@vennesla.kommune.no   
   
   
Fra: Martine Rødli og Kenneth Rødli,  
Haakon 7. Veg 24, 4706 Vennesla  
   
   
Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 
nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende 
endringer:   
   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, 
med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, 
bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. 
etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket 
er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 
nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være tilbaketrukket med en 
vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for 
å sikre at grøntområdene blir liggende mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være 
minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig 
grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende 
bebyggelse. Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og 
nybygg må stå i stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det 
for å sikre grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  
   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 
fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye gjennomkjøring. 
Økningen vil gjøre det utrygt for barna våre som leker og sykler i gatene. Området bør 
skjermes fra all «ny» motorisert ferdsel. Innkjøring til garasjekjeller må plasseres i enden av 
nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en felles ny utkjøring for nybygg ut i 
Bruvegen.  
  

3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. 
Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil 
kaste skygge for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  
  

mailto:post@vennesla.kommune.no


For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla kommune, 
Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra 
Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  
  

 

 
  
I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være likt som 
for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. 
Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig 
bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens 
bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den 
øvrige delen av kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 
meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot 
småhusbebyggelsen og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres 
nærmest mulig Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  
   

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 
enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 
byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 
bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 
Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 
kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 
krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  
  
 
 



Fra: Steinar Skeie <steinarskeie60@gmail.com> 
Sendt: 26. august 2020 19:46 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246 
 

Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246     
 

 
 
Fra: Steinar Skeie 
 
 
Adresse: Eidsvollsveien 7 
 

 
 
Hei!  
Vennesla skal prise seg lykkelig over at vi har mennesker som virkelig bryr seg om fremtiden 
og utviklingen av bygda vår. Vår leder av Nordre Moseidmoen Velforening, Henrik Lian, er 
et slikt menneske. Han er en svært oppegående og engasjert person som det er verdt å lytte til. 
Jeg gir derfor min fulle støtte til de innspillene han har formulert under her. Det håper jeg 
også dere gjør, dere som kan påvirke utviklingen av Moseidmoen. Ikke la penger styre alt!  
 
Jeg vil også meddele at jeg vokste opp i Ringveien som nærmeste nabo til aldersboligene. Det 
var et eldorado av et samspill mellom gammel og ung. Trygt og godt for alle parter. Trenger 
vel ikke si mer enn at det er både tragisk og trist å se hvordan politikere og administrasjon har 
klart å ødelegge denne idyllen. Men det er fullt mulig å ta tilbake det som var.  
 
Lykke til med arbeidet!  
 
Steinar  
 
 
   
 

 
 
Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 
nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. 
 
For å bli en god plan trenger den følgende endringer:   
 

 

1.  



At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, med 
4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, bebyggelse og 
målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring 
 
i 1. etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. 
Unntaket er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende 
butikklokale i nabobygget mot den gamle brannstasjonen. 
 
Toppetasjen må være tilbaketrukket med en vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye 
 
bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for å sikre at grøntområdene blir ligger mot 
Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 
 
7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre 
gode lysforhold for nåværende bebyggelse.Byggestil, 
 
materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og nybygg må stå i stil med 
hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det for å sikre grønne 
utearealer for alle og plass til å leke for barn.  
 

 
 
   
 

 
 

2. 
 
Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 
fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 
gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 
garasjekjeller 
 
må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en felles ny 
utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  
 

 
 
  
 

 
 

3. BSK11 
 



og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. Høye bygg 
på 10,5 meter med flate tak vil 
 
bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil kaste skygge for sol og utsikt og forringe 
kvadraturens kvaliteter.  
 

 
 
  
 

 
 
For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av 
 
Vennesla kommune, Enhet for plan og utbygging,at er 
 
ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets 
kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  
 

 
 
  
 

 
 



 

 
 

 
 
  
 

 
 
I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være likt som 
for resten av kvadraturen. 
 
Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. Det for å sikre tilstrekkelig 
grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig bebyggelse på Moseidmoen. 
Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være krav 
 
til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen. 
Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 meter fra senterlinjen av 
omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot småhusbebyggelsen 
 
og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres nærmest mulig 
Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  
 



 
 
   
 

 
 

4. 
 
Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet enn 
2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 
byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 
 
bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 
Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 
kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 
 
krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 

--  
Mvh 
Steinar Skeie 
Tlf 41027480 
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Vennesla 26.08.2020  

   
Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   

   
   
Til: post@vennesla.kommune.no   
   
   
Fra:  
Navn: Jan-Erik Olsen 
Adresse: Per Gyntsveg 21 
   
   
Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 
nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende 
endringer:   

   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, 

med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, 
bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. 
etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket 
er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 
nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være tilbaketrukket med en 
vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for 
å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være 
minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig 
grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende 
bebyggelse.Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og 
nybygg må stå i stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det 
for å sikre grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  

   

mailto:post@vennesla.kommune.no


2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 

fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 
gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 
garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en 
felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  

  

3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. 

Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil 
kaste skygge for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  

  

For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla kommune, 
Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra 
Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  

  

 

 

  

I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være likt som 
for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. 



Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig 
bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens 
bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den 
øvrige delen av kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 
meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot 
småhusbebyggelsen og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres 
nærmest mulig Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  

   

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 

enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 
byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 
bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 
Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 
kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 
krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  

  
 



Fra: Johnny Andreassen <johnnyandreassen82@hotmail.com> 
Sendt: 26. august 2020 20:05 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246  
 
 
 

 
Vennesla 26.08.2020  

   
Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   

   
   
Fra: 
Johnny Andreassen 
Eidsvollsvegen 5, 4706 VENNESLA 
   
   
Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 
nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende 
endringer:   
   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, 
med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, 
bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. 
etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket 
er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 
nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være tilbaketrukket med en 
vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for 
å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være 
minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig 
grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende 
bebyggelse.Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og 
nybygg må stå i stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det 
for å sikre grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  
   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 
fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 
gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 
garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en 
felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  
  

3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. 
Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil 
kaste skygge for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  
  



For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla kommune, 
Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra 
Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  
  

 

 
  
I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være likt som 
for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. 
Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig 
bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens 
bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den 
øvrige delen av kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 
meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot 
småhusbebyggelsen og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres 
nærmest mulig Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  
   

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 
enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 
byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 
bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 
Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 
kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 
krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  
  
 



Fra: Dag Robert Aas <dag.r.aas@gmail.com> 
Sendt: 26. august 2020 20:23 
Til: Post - Vennesla kommune 
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Vennesla 26.08.2020  

   

Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   
   

   

Til: post@vennesla.kommune.no 

   

   

Fra:  

Navn: Dag Robert Aas 

Adresse: Per Gynt Veg 16 

   

   

Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 

nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende 

endringer:   

   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, 

med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, 

bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. 

etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket 

er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 

nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være tilbaketrukket med en 

vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for 

å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være 

minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig 

grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende 

bebyggelse.Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og 

nybygg må stå i stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det 

for å sikre grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  

   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 

fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 

gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 

garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en 

felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  

mailto:post@vennesla.kommune.no


  

3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. 

Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil 

kaste skygge for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  

  

For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla kommune, 

Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra 

Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  

  

 Feil! Filnavn er ikke angitt.Feil! Filnavn er ikke angitt. 

  

I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være likt som 

for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. 

Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig 

bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens 

bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den 

øvrige delen av kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 

meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot 

småhusbebyggelsen og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres 

nærmest mulig Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  

   

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 

enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 

byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 

bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 

Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 

kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 

krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  
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Fra:  
 

 
 
Navn: Anne monica Borgemyr  
 

 
 
Adresse: Per gynt vei 16 
 

 
 
   
 

 
 
   
 

 
 
Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som 
allerede bor i nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. 
 
For å bli en god plan trenger den følgende endringer:   
 

 
 
   
 

 
 

1. 
 
At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er 
skissert i dag, med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt 
med dagens estetikk, bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for 
nabolaget at det er skissert næring 
 
i 1. etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med 
leiligheter. Unntaket er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved 
Bruvegen og eksisterende butikklokale i nabobygget mot den gamle 



brannstasjonen. 
 
Toppetasjen må være tilbaketrukket med en vinkel på 45 grader fra gesims mot 
gate. Nye 
 
bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for å sikre at grøntområdene blir 
ligger mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være minst 20 meter 
fra midtlinjen i Haakon 
 
7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot 
småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende 
bebyggelse.Byggestil, 
 
materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og nybygg må 
stå i stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. 
Det for å sikre grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  
 

 
 
   
 

 
 

2. 
 
Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken 
lokalt. Slik planen fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er 
det allerede mye gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» 
motorisertferdsel. Innkjøring til garasjekjeller 
 
må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en 
felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  
 

 
 
  
 

 
 

3. BSK11 
 
og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i 
dag. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil 
 



bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil kaste skygge for sol og 
utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  
 

 
 
  
 

 
 
For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av 
 
Vennesla kommune, Enhet for plan og utbygging,at er 
 
ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra Prinsippskisse for ønsket 
bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  
 

 
 
  
 

 
 

 

 



 

 
 
  
 

 
 
I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må 
være likt som for resten av kvadraturen. 
 
Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. Det for å sikre 
tilstrekkelig grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig 
bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens 
bebyggelse. Det må være krav 
 
til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av 
kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 
meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig 
grøntareal mot småhusbebyggelsen 
 
og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres nærmest 
mulig Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  
 

 
 
   
 

 
 

4. 
 
Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke 
tillates annet enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak 
vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg 
som er mer omfattende enn dagens 
 
bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av 
Eidsvollsvegen. Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for 
eneboligene resten av kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere 
enn dagens bebyggelse. Det må være 
 



krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen 
av kvadraturen.  
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Vennesla 27.08.2020  

   
Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   

   
   
Til: post@vennesla.kommune.no   
   
Fra:  
Navn: Jan Erik Mjaavatn 
Adresse: Per Gynts Veg 14, 4706 Vennesla 
   
   
Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 
nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende 
endringer:   

   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, 

med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, 
bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. 
etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket 
er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 
nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være tilbaketrukket med en 
vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for 
å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være 
minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig 
grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende 
bebyggelse.Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og 
nybygg må stå i stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det 
for å sikre grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  

   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 

fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 
gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 
garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en 
felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  
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3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. 

Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil 
kaste skygge for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  

  

For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla kommune, 
Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra 
Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  

  

 

 

  

I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være likt som 
for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. 
Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig 
bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens 
bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den 
øvrige delen av kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 
meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot 



småhusbebyggelsen og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres 
nærmest mulig Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  

   

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 

enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 
byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 
bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 
Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 
kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 
krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  

  
 
 
Jan Erik Mjaavatn | Service Supervisor 
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Fra: John Bekkhus <jb@ulsteinas.no> 
Sendt: 27. august 2020 08:47 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: 17/03246 
 

Vennesla 27.08.2020  

   
Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   

   
   
Til: post@vennesla.kommune.no   
   
   
Fra:                  
Navn: John Bekkhus 
Adresse: Eidsvollsvegen 9 
   
   
Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 
nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende 
endringer:   
   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, 

med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, 
bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. 
etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket 
er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 
nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være tilbaketrukket med en 
vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for 
å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være 
minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig 
grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende 
bebyggelse.Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og 
nybygg må stå i stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det 
for å sikre grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  
   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 

fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 
gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 
garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en 
felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  
  

3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. 

Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil 
kaste skygge for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  
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For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla kommune, 
Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra 
Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  
  

 

 
  
I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være likt som 
for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. 
Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig 
bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens 
bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den 
øvrige delen av kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 
meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot 
småhusbebyggelsen og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres 
nærmest mulig Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  
   

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 

enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 
byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 
bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 
Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 
kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 
krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  
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John Bekkhus 
 
Mob:   908 26 177 
Tlf:        381 55127 

Følg Ulsteinas på  Facebook 
 
http://www.ulsteinas.no 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/Ulstein-AS-1073243316076585/
https://www.facebook.com/Ulstein-AS-1073243316076585/
http://www.ulsteinas.no/


 

 
 

 
 

 
Vennesla boligstiftelse (I) 

 
 

 

Notat 

  
Elena Samuelsen/Seksjon for samfunnsutvikling 
 
 
 
 
Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, 21.08.2020 
17/03246-101 / ---;L12     

 
     
 

Høringsuttalelse til områderegulering Moseidmoen. 17/03246. 

Viser til brev om «Områderegulering Moseidmoen - offentlig ettersyn» datert 17.6.2020, med 
høringsfrist 28.08.2020. 
 
Vennesla boligstiftelse (stiftelsen) er eier av flere eiendommer i planen, og stiftelsens styre 
behandlet saken i møte 18.8.2020. Stiftelsen har vedtatt å gi denne høringsuttalelsen:   
 
Stiftelsen vil påpeke at det er stiftelsens formål som gir styret et mandat til å ivareta stiftelsens 
formål, jamfør «Lov om stiftelser». Fra sentrale myndigheter har forutsetninger for utbygging 
av omsorgsboliger gjennomgått store endringer i pakt med endrede behov i samfunnet de siste 
50 år. Blant annet er innbyggernes rettigheter til at det offentlige må stille til disposisjon 
egnede boliger lovhjemlet. I tillegg settes det krav til omsorgsboligene i flere ulike lovverk og av 
ulike instanser. Det er viktig å legge til grunn at det nå er andre forutsetninger og krav som 
gjelder for utnyttelse av stiftelsens tomteareal.  
 
I reguleringsplanen er det satt normale boligkrav til bil- og sykkelparkering. Erfaringen viser at 
stiftelsens leietakere ikke har bil og dermed har mindre behov for parkering enn normalt. 
Stiftelsen ønsker å påpeke dette nå, ved å nevne det som et punkt en må vurdere i 
detaljplanen.  
 
Ringvegen.  
Når det gjelder grøntarealet i Ringvegen har Vennesla boligstiftelse «i manns minne» årlig 
betalt enhet Park og idrett for å utføre sommervedlikeholdet. Kostnaden pr år har vært i 
størrelsesorden 55 000 kr. Stiftelsen kjenner ikke til at området har vært brukt av andre enn 
beboerne.  
Stiftelsen mener at en bør se utviklingen av grøntareal i området i sammenheng med bla med 
Sønningshaugen og etablering av grøntområdet langs elven.   
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Bruvegen bør omgjøres til forkjørsveg, for å gi bedre trafikkløsninger. Av hensyn til 
trafikksikkerhet og støy vil dette ha stor betydning.   

 

Parkvegen 
Utnyttelsesgrad er i planen satt til 30 %, h=8 m, saltak 15-30%. Stiftelsen ønsker å påpeke at 
utnyttelsesgrad må økes. I dag er mesteparten av uteområdet asfaltert, uten at dette er et 
behov eksempelvis til parkering. Reguleringsplanen foreslår Parkvegen til bolig/tjenesteyting. 
Det innebærer at det er reguleringsmessig adgang til å etablere personalbase. 
Utnyttelsesgraden må derfor økes til 50%, og full utnyttelse av 2.etasje.  
 
Fjellvegen 
Utnyttelsesgrad er i planen satt til 30 %, h=8 m, saltak 30-45 %. Stiftelsen ønsker å påpeke at 
utnyttelsesgrad må økes. Reguleringsplanen er for Fjellvegen foreslått til bolig/tjenesteyting. 
Det innebærer at det er reguleringsmessig adgang til å opprettholde personalbase. 
Utnyttelsesgraden må tilpasses dagens forhold og økes til 60%. 
 

 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Inger Cecilie Neset 
Enhetsleder byggforvaltning 
 
Kopi: Gry Lægraid Sørensen/Koordinerende og helsefremmende enhet, Bodil Bakken 
Domingos/Koordinerende og helsefremmende enhet 
 



Fra: Lund, Reidun Birkenes
Sendt: 14. oktober 2020 14:21
Til: Samuelsen, Elena
Kopi: Tonstad, Inger Turid; Neset, Inger Cecilie
Emne: Regulering Ringvegen - vedtak Vennesla boligstiftelse

Vennesla boligstiftelse behandlet sak ang. Ringvegen og regulering i møte 24.9.2020 og fattet
følgende vedtak:

«Vennesla boligstiftelse er enig i forslag til endring av plassering av deler av park/grønt
området for

stiftelsens eiendom i Ringvegen.

Vennesla boligstiftelse vil, for å kunne best ivareta evt. framtidige utbyggingsmuligher,
beholde

høyden på bygget til 15.5 m.

Ny høringsuttalelse sendes etter at dette har vært forelagt styret.»

Mvh
Reidun Birkenes Lund | sekretær | Byggforvaltning adm.

Sentralbord: +47 38 13 72 00 | Dir: +47 38 13 72 25 | Mob: +47 977 33 382 | Web| LinkedIn| Facebook
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Fra: Finn Håkon Frantzen <Finn.Hakon.Frantzen@birkenes.kommune.no> 
Sendt: 27. august 2020 10:24 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: 17/03246 
 

Vennesla 27.08.2020  

   
Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   

   
   
Til: post@vennesla.kommune.no   
   
Fra:  
Finn Håkon Frantzen 
Per Gynts Veg 18 
4706 Vennesla 
   
   
Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 
nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende 
endringer:   

   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, 

med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, 
bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. 
etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket 
er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 
nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være tilbaketrukket med en 
vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for 
å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være 
minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig 
grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende bebyggelse. 
Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og nybygg må stå i 
stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det for å sikre 
grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  

   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 

fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 
gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 
garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en 
felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  
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3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. 

Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil 
kaste skygge for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  

  

For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla kommune, 
Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra 
Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  

  

 

 

  

I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være likt som 
for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. 
Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig 
bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens 
bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den 
øvrige delen av kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 
meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot 



småhusbebyggelsen og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres 
nærmest mulig Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  

   

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 

enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 
byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 
bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 
Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 
kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 
krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  

 
 
Med vennlig hilsen 
Finn Håkon Frantzen 
Lærer 
Valstrand skole 
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Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <<1 7/03246>>
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Senk tillatt byggehoyde nord og sor lor Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI 1 og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kmv til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den elablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svrrt negativt for innbyggeme i nerliggende sm&husbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- l . Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen
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Vennesla den 2Y l s 2020

Til : oost@vennesla.kommune.no

Fra:

*avn: [d* f- Hyvas6,
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Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omrtdene
BKSI 1 og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut- Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB+2, og BKS5-1. Sett kav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen \,(.

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (1 71 03246>
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lnnspill til Omrideregulering Moseidmoen salc (17103246>

Til: post@vennesla.kommune.no

rra. -9uq.Ill' - qr-Yc\(- Yvn--dv;9
Navn:

Adresse: Vr{r.} e\m.tD \re$.n \ 9, llCl. \./1 ".,n-'r-

Senk lillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omriLdene
BKS 1 1 og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omradet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli sv@rt negativt for innbyggeme i nerliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- l . Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende

Vennlig hilsen
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Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen sak <1 71 03246>

'lil: oost@vennesla.kommune.no

F'ra:

Navn: 5frrrau {, qcew
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Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Iloye bygg
her vil bli sv@rt negativt for innbyggeme i narliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- I . Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen
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Innspill til Om rideregu lering Moseidmoen salc <d7 I 03246>>

Til: oost(4)vennesla.kommune.no

Fra:
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Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omredene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omrAdet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Haye bygg
her vil bli sv@rt negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Seft krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen
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Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak. << I 7/03246>>

Til: posl@lag4gEla. ka4rn-q!g. no
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Adresse: U w44-? I ' L
Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med ekisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

F *l * *t(



Vennesla den
icr

2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (17103246>

Til : post(@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn: Beir Tc,rjp Dyr:f [r as

Adresse: Y4t(ou 1 v 3 9

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omrdLdene

BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraluren og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svart negatit for innbyggeme i nerliggende smthusbebyggelse. Redtser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Seft krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen (t . 1 \, Vg ditg



Vennesla den - 20?o

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (17103246>

Til : psrt@yqq9$a.kelq!0ury. ns

r.a, A[EyAlvXEo. trrsy lEl,tbry
Navn:

Adresse F:ErlvEaEt i<, t4)oA WuUbLA

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatl byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadratur€n og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillau byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at lasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

{
ennlig hilsen



Yeffr:sla den, -1 I F 2o2o

Innspill til Omrideregulerin g Moseidmoen sak << I 7/03246>>

Ti | : psst@!9!!ss!a.ko!olqu!@

Fra;
Navn: {tN bbl, /"

Adresse: \.vl,i 1 il1 0nn"J't1 {f) I I

Vennlig hilsen

gPtl'r'tn c. tuA

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer, lkke tillal bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning slik som
ellers i kvadraturen- Dette omradet er en del av den etablene kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bti svcrt negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.



yennesla den2tt. i 2020

Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen sak <17103246>

Til: oost(Evennesla-kommune.no

Fra:
Navn: (" TwtttL

Adresse:

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles uL Hoye bygg
her vil bli sv€ert negativt for innbyggeme i nerliggende smdhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse-

hilsen

rl/unrlril say^ 1

urf"

{** ryru !



4x
Vennesla den I 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <<l 7/03246>>

Til: post@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn:6Ears M/a,tbo
Adrcsse: ,,

V/tB ort+ Nos /F/E/v I D

Senk tillatt byggehoyde nord og sar for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Reduser tillalt byggehoyde her til 2 etasjer og seft krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende sm6husbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-L Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

VennJig hilsen

Bu/o i l tfM



Vennesla den Lt

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen salc (1 71 03246>

'Ii
I : ps$@le4edataluqu

r*, \l"c,,urr-LrXc [-rrrqf A6
Navn:

flor-. l at'/t{ re \

\(\
h-

2020

Adresse:

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrddene
BKSI I og 12. Reduer tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

\
\-



Vennesla den , I zozo

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <<1 7i03246>

Til: oost(dvennesla.kommune.no

Fra:

-Navn: loruna We.qe \m"{-Tc- Jcrta Vogoto*)
earesse: t'{oa,fptn0e5ea &

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hsye bygg
her vil bli svart negativt for innbyggeme i narliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- l . Sett krav til at fasader pa nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen f 6 rt^a1 \l/egduo{

\



Vennesla den 3 zozo(

Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen sak (1 71 03246>

Til : post@vennesla.kommune.no

t6ft

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omr&dene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Defte omrtdet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svErt negativt for innbyggeme i narliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pe nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

&r^r"

Fra:
Navn: ffrl-r-i\t (rIirtttl

aar.rr., Ptc\,u{(@n \rdf
^

\
/rnn tr-



vennesra den 2\ . 03 ,om

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

Ti l: oost@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn:

xresse: ff6^./i arr, /. /)

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrldene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellen i kvadraturen- Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut- H6ye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nrerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pe nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

Z^/' a //P : /



vennesla aen {c/ / ,( 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

T i I : oostfrDven nesla. kommune. no

Fra
Navn: fixt 2Q u q{ Ay (( \/vO
;aresse: W 4( Cfe 4,r,tQj UC4 {ru / I

Senk tillatt byggeheryde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omrldene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omradet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. H6ye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nrcrliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

,l



venn*sla derJ !- 0I zozo

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

Til: oosti'Evennesla.kommune.no

Fra:
Navn:

FeB l-tQ \w?tzsEh,

Adresse: \Ju,/ F* Q G t= t-l+ n/ D st/ €"e=En-, 1 S
Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrfldene
BKS I I og 12. Reduser tillalt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kmv til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Defte omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mt ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i narliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

e{- ). r. rr- \ \>e,r-J>ei1
/)

\



vennesra den Z 7 /3 ,oro

Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen sak. <1 71 03246>

fra:
Ntvn: lrfgP ut p0 filrrzo[
xatesse:

4r/n1 2 6 ea +, /t). y m anl

Senk tillaft byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omradene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kmv til at fasader pe nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

'I il: oost@vennesla.kommune.no



v"*"rtu a"nlV -- 8 20?0

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak. <<17103246>

Til: oost@vennesla.kommune.no

Fra:

Navn:
I \,' L+ns-uN

ad,".."'WL ROLLItItro-sV \1

Vennlig hilsen

ol',v Jo"rsrn

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli sveert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.



vennesraden LY f groro

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

Ti I : oost(@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn:

Adresse

0"J r l . , d lf o*r, *
Wrrlelo,,J g, ri r* t3

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og seu kav til saltak og taketning, slik som
ellen i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut- Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smflhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilscn

0.^ & F( . $,o.,^
^r-.^.



I n nspill til O mrideregulerin g Moseid moen salc <d7 I 03246>>

Til: oost@vennesla.kommune.no

F'ra:
Navn: -t oA,nnu > ) ruseu ,

aa.es.", f-1 f f LvE qEp 2

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omradene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli sv@rt negativt for innbyggeme i nerliggende smilusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-L Sett krav til at fasader pt nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

vennestaden A4.DEzozo

(



Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <1 71 03246>

Til : post@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn: i l nznv s zfr /2 /t/f

Senk tillatt byggeheryde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI 1 og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlis hilsen

vennesla den Z 4,c] 2g2g

./ .^ -,-.,,- J
,/



Vennesla den Z 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (1 71 03246)

Ti l : pSsl@t enlssla. kanolqulg.la

q/s

Fra:
Navn: ff. /[1 ; / [, A"+

, ,/ 2
A&esse: i! i / /,.. \ //7 t

tr / [z; l El, 4el

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSl I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omrAdet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. tloye bygg
her vil bli sven negatifi for innbyggeme i nrrliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- I . Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med ekisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen



vennesla den zit.A8 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

Til : post(@vennesla.kommune.no

Lh, Gt -,,.',-,Eri*, 6*d'g, rt
o0"""'

Pea ovr*w3 3

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI l og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svaert negativt for innbyggeme i nerliggende smthusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

Cr,l"



vennesra den )-a /t-E ,oro

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

Til: post@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn: fl u r) 11nfu,r, AfrSEL

aaresse: f/4(6 rV lVE.e ry+ il

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikle tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Hsye bygg
her vil bli svert negatit for innbyggeme i ruerliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

ilv.L Prrvt Prl. l



Vennesla den )rO/f, 2o2o

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (1 71 03246>

Til : oost@vennesla.kommune.no

V,,, j-lonr^,^
f
,wrL.

ed."rse: !o<"kn 7cci \l

lVaicwn f,wd,

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 erAsjer og sett kav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og m6 ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negatit for innbyggeme i nerliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen



Vennesla den a

Til: oost@vennesla.kommune.no

2070

Fra:
Navn:

^dresset Ha,tALll yuq'( /n , q,

t'ilait n , /ar, r-r, Ha-n&tn,

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS 1 I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadratuen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svart negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kav til at fasader pl nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

In nspill til Omrideregulerin g Moseidmoen sa,r' <d7 I 03246>>

/?/ a i t tg nfa n i t //a t ' Stz l



Vennesla den

Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen sak. (17103246>

Til: oost@vennesla.kommune.no

2020

yy,Ribrg f*q^^l
Navn: '

lh..l.on 1 u Q C

Adresse:

'lloC Devnelq

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrldene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omrAdet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i narliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

B idrq f*q"d



v"nn"rtu o"n?c,l B

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak. <17103246>

Til : oost@.vennesla.kommune.no

2020

l?*,S'rs.^* 1 }*-t
edr..se: Ffo--o.k-.., T .

u\!. of,U e.,

\^^ol.
\.>*S R't

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omradet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli sv€rt negativt for innbyggeme i narliggende smi}usbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- l . Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilscn S "='^^ B *^t A5\*^J



Vennesla den L zozo

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (17103246>

Til: oost(Dvennesla.kommune.no

F-ra:

Navn: Le,rc,^- 6. ("-. 'L\

Adresse

H3.r..,. n . a
Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omrldene
BKSl I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den elablerte kvadraturen og mt ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negatilt for innbyggeme i nerliggende smfiusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

C.'\a- 6-[rr: \q-)L



Vennesla den J o 8 zozo

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>>

Ti | : oostfa)vennesla.kommune.no

Fra:
Navn 3, 1 l)an;, 1 ls,*

aanss", lacthn 4. rE 5c

vennlighilsen 3rl r)ba C//sr'-

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning slik som
ellers i kvadraturen. Deue omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles uL Hoye bygg
her vil bli svart negativt for innbyggeme i neerliggende sm6husbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.



Vennesla den
0n4. t/

Innspill til Om rideregulerin g M oseidmoen sa k. ( I 7/0 3246>>

Til : oost@vennesla.kommune-no

2020

Fra:
Navn:

Adresse:

D*q
lJ&r"

lUon\qAtrL,

"/v-q v".5

Senk tillatt byggehsyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omrldene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omradet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksistercnde
bebyggelse.

Vennlig hilsen

\Vo,*o55rr"
1



v"nn*u a"n 1 1 'E roro

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <<17103246>>

Til: post@vennesla.kommune.no

i.T-, f..r^.I.r., h<ol s t,u^,

ea..,.",!\i.[..'i" ]' U<" 3

8o".dr Alfseisln

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og takrctning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omrdLdet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hsye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i narliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- l. Sett kav til at fasader pA nybygg skal harmonere med ekisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen



Venncsla 
g

2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen salc (17103246>

f il: oost@vennesla.kommune.no

X,-=* tiE.JqY"ryAnU-a-,
ou**", ttd.k, nYugb

S^SryJ nY,b*d>u'-

Senk tillatt bygg€hoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som

ellers i kvadraturen. Dette omriLdet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hsye bygg
her vil bli sv@rt negativt for innbyggeme i nerliggende smlhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKSS-I. Sett krav til at fasader p[ nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen



Vennesla den n/n 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

ril:

Fra:
Navn: . \ 'firr''7Si', 't

lf)a4\" yttnvocrt 't

] )ftvl

Adresse:

Senk tillatt byggeheryde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og l2- Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen- Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. H6ye bygg
her vil bli sv&rt negativt for innbyggeme i nerliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- l. Sett kav til at fasader pt nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

b r

7

-?.,-



Vennesla den /1 /g

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <<17103246>

Til: post((rvennesla.kommune.no

Fra:

2020

N"*:(ia,\\ o*^J,*\
Adresse: f ^ tr- F1 {-\\ULi<.rn S

1 t ,\

J t" i l ('t fn

Senk tillatt byggehayde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen- Dette omradet er en del av den etablerte kvadnturen og mA ikke skilles ut- Hoye bygg
her vil bli sveft negativt for innbyggeme i nrrliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen



Vennesla den t 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <<17103246>>

Til:

Fra:
Navn: e"c TLotvlQt>.,-

oo*"'(rl*1 "^-
Y

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI 1 og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett klav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadratuen og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i narliggende sm6husbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- I . Sett krav til at fasader p& nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

t (
CV- 

n
/, 'Lo- c"_>2^_



V"n r"rU a"n i? (b

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak. (17103246>

Til: postkdvennesla.kommune.no

2020

Fra:
Navn:

?RErEd LARSE/\]

Adresse FJa',- vEaEN ll

Scnk tillatt byggehoyde nord og sor lor Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omnidet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. I{oye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i narliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

?, a 41 21



Yennesla den l? /.4 2020

I n nspill til Omrideregulerin g M oseid moen sar. <d7 I 03246>>

ril:

Fra:
Navn: Fit-l Jr: | (-7-((- C .', (i;--. i lLc lu!.nS<, u

Adresse r l<-r-uvzqqu 'i''(

Senk tillan byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omr6dene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svzert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

Ui'Vuv'-

4
I

I

I
-- , rr.-\t+.-



ti/9 2020Vennesla den

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (1 7i03246>

lit:

irT*,,4,rrr e K E-ktbct'2kecl

earesse: frEf,-l--VlV . ttf , B

vennrighirsen

#Ut,

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrirdene
BKS I I og I 2. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omrAdet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for irurbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.



In nspill til O m rideregulering Moseidmoen sar. <d7 I 03246>>

Iil: kommune.no

Fra:
Navn: iVJt& Utr >ey"

-tt wlt

r\ilrcssc:

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli sv@rt negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

E,"1 , Ct) iiLrt' ;01,r"

v*n"*rut^ l')fg zozo



vennesraden 1 1 h 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (1 71 03246>

Til:

iti*' 6r... .2 Y'"t'<tt:

naresse: ff))"ot$ttt
[(..

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI t og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omrAdet er en del av den etablerte kvadraturen og mfl ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen ./
6onrta/ lir"+a



v"nn"rtu a"n I 9/S- 2020

In n spill til Omrfi deregulering Moseidmoen sar' <17 I 03246>>

Til:

L'i;' e ,,D,_ z^'YAEtA'SSe-1 r,r

edresse:-f J 6r- uVr-C- E-lt': t5

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer iomrAdene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli sv@rt negativt for innbyggeme i nerliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

(/

0/a^



)
lt ,

Vennesla den i 2020

Til:

Navn:

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (1 71 03246)

L) ft \ -!,-.--.t
Fra

Adn""t 9 '-'a-nn'*
tt

Vennli hilsen

D ()i
/\ -)t-,'

Senk tillatt byggehoyde nord og sor tbr Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omradene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i narliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKSS-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.



vennesraden t9lg 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

Tit:

Lr;, StCptu N \ flO-Ctb-S&b
Adresse: ?4( (Vu=(aAJ rS

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 ei,sjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omrndet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer tbr BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

I



Vennesla den 2020

Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen salr. (17103246>

Til: poslilvennesla.kommune.no

Fra:
Navn:

Adresse:

tJr..t V.. JeN Ho\t'qr'€

e\\.u e5o.'t' 1

G$tsn*R-

F

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omrldene
BKSII og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smdhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBBzI-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen



Vennesla den t 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak. (17103246>

Til:

Fra:
Navn:

Adresse:

7r/i n u L[,

Po, A n'y-r" 7 rP L /e",re s(q

lr)

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i narliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- 1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonerc med eksisterende
bebyggelse.

vennlichi)en
t - t/, l , , r,n L( , t l , 1 r^ ..-) d/-



Vennesla den
"

2020

Innspill til Omrideregulering lVloseidmoen salc <l 7/03246>

lit:

!-ra:
Navn: (tTFtU /-/lLPE B { h,// Df

VfRtllFtE-// /2Adresse

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omrAdet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svart negativt for innbyggerne i narliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Seu krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen



Vennesla den , '' t 2020

Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen sak (1 71 03246>

Til:

Fra:
Navn: /, , , #/, /, , y'*h
Adresse /a , , /6

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omradet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut- H6ye bygg
her vil bli svart negatilt for innbyggeme i nrcrliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med ekisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen l /rt i r/,,'- 1 ':7, frrlurrra



Vennesla den , li?

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (1 71 03246>

X,'"1*' 6 hr,b,Jrr,.t 6"e'ro^rr.r

I tletl'eJ.a . l

Ct^*rt* &4**t

2020

Til:

Adresse:

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omradene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omddet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli sven negativt for innbyggeme i nerliggende smthusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde ti)
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kav til at fasader pi nybygg skal harmonere med ekisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen



Vennesla den r 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (17103246>

Tit:

LT*, 6. t'. -^ 1,,1"

{. /r, . x"r lL
Adresse: \tlOa tE^r"€SL&

Senk tillan byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridenc
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omradet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kmv til at fasader pl nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

K^t, -t Jh *^f



vennesladen 11-09 ' 2020

Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen sak. <17103246>

'f il:

Adresse

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omrldene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellen i kvadraturen. DeBe omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svErt negativt for innbyggeme i narliggende smahusbebyggelse. Reduser tillatt byggehsyde til
2 etasjer for BBB.|-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pl nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

r ../f" x

Jlr"dh)
Vennlig hilsen

lh, , /rN {aru p 5y . i*^*' 'i)Eurglgc( ir E Ll1 4 W',ktlr.



vennesla den ltiir , ', ,, 2020

Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen salc <1 71 03246>

Til: .r,st rr r cn nc{qf,91t111Lrrtg..1q

Fra:
Navn: '. l.-_ ;] ulclcrh \

Adresse: pn,re ne 5{ eyv) L 0

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omnidet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negatit for innbyggeme i neerliggende smAhusbebyggelse. Redusertillatt byggehoyde til
I stasjer for BBB+2, og BKS5-1. Sett krav til al fasader pl nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen
. .-\

S.\ ja \-\ut1 c\o" tt



Vennesla 17.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (1 71 03246)

Til: I..oJr ri \c r]!{!.lrrlllt]]!]]9.]1!

Fra:
Navn:

kLIrvcrZ ?A\; LnND
Adresse:

PA1 2t<v; lg/u s-

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Slik det er i den niverende planen er det alt
for ruvende i forhold til eksisterende bebyggelse pA Moseidmoen. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i

omrAdene BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehsyde her til 2 etasjer og sett kmv til saltak og takretning,
slik som ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut.
Hoye bygg her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smthusbebyggelse. Reduser tillatt
byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med
eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen

iju-rt<; P.g-.La , l



Tit:

Vennesla 17.08.2020

Innspitl til Omrideregulering Moseidmoen sak (1 71 03246>

nesla-kommune-tto

J,\ J'J) r,ote^r\1<:L.L

Fra:
Navn:

Adresse:
ou \ .,r. e.;1 v-an <') *) \2

Senk tillatt byggehoyde nord og sor lbr Bruvegen til 3 etasjer. Slik det er i den niverende planen er det alt
for ruvende i forhold til eksisterende bebyggelse pi Moseidmoen. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i
omridene BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kIav til saltak og talretning,
slik som ellers i kvadraturen. Dette omradet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut.
Hoye bygg her vil bli sve( negativt for innbyggeme i narliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt
byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kav til at fasader pa nybygg skal harmonere med
eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen

d.l A/Li O,'v\ J Uuo,



Vennesla 18.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (<17103246>>

Til: nostra)vennesla.kommune.no

Fra:
Navn: -, r tq LaUO;P

,\dtcsse:

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omr&dene
BKS 1 I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, sl ik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. H6ye bygg
her vil bli svart negativt for innbyggeme i narliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Selt krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

1
a
J +--,-,j



Vennesla 18.08.2020

Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen sak (17103246>

Til: cost'Dvennesla-kommune.no

L'i*, 6J ETi L EGqEU (,qqrA\JN c/re \J

Adresse QSrfscfen \2

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSII og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli sveert negativt for innbyggeme i nerliggende sm6husbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pfl nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vcnnlig hilsen

$"oocr'.o

K;etit %
+r5^u\r-fl

EA



Vennesla 18.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (1 71 03246>

Til: posttr)vennesla.kommune.no

Fra:
Navn: r, -rr kot, L.

Po./u(jeh 64

/. , g /r*fu ,

Adresse

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen- Dette omradet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. H6ye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i narliggende smlhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

t



Vennesla 18.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (1 7l03246D

Iil:

Fra:
Navn: gve i tr PEc' d

, \)rlpi(\/a
(cN //' \i

Adresse

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svart negatit for innbyggeme i narliggende smflhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB+2, og BKS5-1. Sett kav til at fasader pe nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

.- -,-.2 : '/

Vennlighilsen :' -LL, * !\ ' '\r(< (( '



Vennesla 18.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <<17l03246D

fil:

i.T*, i,,\.C f q OR tfO \ELL lA/ C ,

Adresse: Pnn'( V€l EN t?.

r\,<r{*

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. tkke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning slik som
ellers i kvadraturen. Defte omrAdet er en del av den etablerte kvadraturen og mn ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svaert negativt for innbyggeme i naerliggende smAhusbebyggelse- Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- l . Sett krav til at fasader pt nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen



Vennesla 17.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

tir:

L11*, , i"kr ,rj yl".r.-'d

aares,e, kh Cir#tx'lb

da"t*1 f0ytc"t{

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Slik det er i den nAverende planen er det alt
for ruvende i forhold til eksisterende bebyggelse p6 Moseidmoen. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i

omridene BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning,
slik som ellers i kvadraturen. Dette omrAdet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut.
Hoye bygg her vil bli svart negativt for innbyggeme inerliggende smrihusbebyggelse. Reduser tillatt
byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med
eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen



Vennesla 16.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen salr- 17103246

Fra:
Navn:

ii. lu
Adresse: 

5a*A'-Eo,.J< lyt t'i-s

l-tq.v..'.,.,'-T h rQt' t,, v' 3'B
l? o f \)e-i.'.e1 \q

Senk tillatt byggehoyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS1 I og 12. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning her, slik som i

kvadraturen. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA

nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen

r?t,\d ()
-ltt";

W\. -

Til: post@vennesla.kommune.no

u =(



Vennesla 16.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sa"-I. 17103246

Til : post@vennesla.kommune.no

l'i;", G6. fl,^&v<- /I,L,a\,rst.r

Adresse:
/Utr^/cr,

Th*"- V.y 6

Senk tillatt byggehoyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning her, slik som i

kvadraturen. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fa-$ader F
nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen



Vennesla 13.08-2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen s k 17103246

'Iil: post@vennesla-kommune.no

Fra:
Navn:

1L:rlp Nru i( rtLL-r1 6,^, [.-B le SrP*att)

edresse:
QIORNSDNSGAfE Y

Senk tillatt byggehoyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omradene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning her, slik som i

kvadraturen. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- L Sett krav til at fasader pi
nybygg skal harmonere med eksistercnde bebyggelse.

Vennlig hilscn

,]c,*^^ {fi.^hu,, o1



Vennesla 13.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen slk- 17103246

Til: post@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn:

Adresse:

Senk tillatt byggehoyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS1 I og 12. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning her, slik som i

kvadraturen. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pri
nybygg skal harmonere med eksislerende bebyggelse.

Vennlig hilsen

/-l n
^

c- f( cut <- LsPn lta-L
Q r /t4 A>\t y'Z

\
-J^ a-3i

IJ\ h (.L.-..l. >(ct

fr'r'tt- t1 lvtt lLb" z{ca{



Venncsla 13.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak- 17103246

'I il: post(a)vennesla.kommune.no

Fra:
Navn:

Adresse:

Senk tillatt byggehoyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer iomrAdene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning her, slik som i
kvadraturen. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pe
nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen i orc-
t3

J (freO^a\/\L I
l't ;r

VI, ,'U1 "€SL+

/a, n L



Vennesla 13.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sa"",' 17103246

Til: post@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn: Jo-t (. \+,lU*- ,

B\0.^ 5qa ssel€/\ 3

J^^t- [ ['l u I

Adresse:

Senk tillatt byggehoyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning her, slik som i
kvadraturen. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer tbr BBB4-2, og BKS5- l. Sett krav til at fasader pa

nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen

P



Vennesla 13.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak- 17103246

Til: post@vennesla.kommune.no

[T;, U.""-u.^ i--l,rr

Adresse: $1 4/A SonSG* lO

C; "&^ L*M

Senk tillatt byggehoyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og '12. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning her, slik som i
kvadraturen. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi
nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen



Vennesla 13.08.2020

lnnspill til Omrideregulering Moseidmoen sar' 17103246

Til : post@vennesla.kommune.no

Fra: Q*taa-SNavn: d4(?

81 ar'hsa't/ts vef /4.

, fr- ,4,*ae's.

Adresse:

Senk tillatt byggehoyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning her, slik som i
kvadraturen. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader p6
nybygg skal harmonere med eksisGrende bebyggelse.

Vennlig hilsen



Vennesla 12.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen s^k- 17103246

Til : post@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn: l?as, * fl^lr,"u^

^d*"*. lv hn!"N 6; -B?fu1 q

Ri , t* l1 c+wl

Senk tillatt byggehoyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillatt bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer og seft krav til saltak og takretning her, slik som i

kvadraturen. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA

nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen



Verrresla 12.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sar. 17103246

Til: post@vennesla.kommune.no

lii^,sot{m'eD;Jtd/

taresse:Norcla h t9 n eYS v e ) 6

Sol
hilsen

4. ia ois td /

Senk tillatt byggehoyde nord og syd fbr Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillatt bygging av 3 etasjer i omrtdene
BKS1 I og 12. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning her, slik som i

kvadraturen. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader $
nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse.

Vennlig



Vennesla 12.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sar' 17103246

Til : post@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn: 

ALFREb 6*s6 l't{Nt'/1 QusE

ndresse: y'\fd ( b,{f{t €(f t g s 1 t lb'

^{}or, Vfll. {ksI t.

/''-> -! **
dot"

Senk tillatt byggehoyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillatt bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning her, slik som i
kvadraturen- Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-l. Sett krav til at fasader S
nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse-

Vennlig hilsen

Arl*+
q; , --



Vennesla 12.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen s k 17103246

Til: post@vennesla.kommune.no

Fra:
Nar.n: 6i 5ti r*- \ o^,*.^^.A
Adresse: ,\ c'- d, c,.,\A b Yr.! !...t-L.eg 1 f

/At-^r-.; N".^^$-e-M

Senk tillatt byggehoyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillatt bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning her, slik som i
kvadraturen. Reduser tillatt byggehayde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi
nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen

a l5 \ u'rrw\ \r n*"*^,.^^ J\



Venncsla 17.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

Til: i,,:t ,r \ elrrr\ iJ. }'on rir )u ne. nlr

F ra:
Navn: t: sr 6^r. 'onffiL

Adresse: 'Q. fo'ta5: {
Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Slik det er i den nAvaerende planen er det alt
for ruvende i forhold til eksisterende bebyggelse pA Moseidmoen. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i
omridene BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og seft krav til saltak og takretning,
slik som ellers i kvadraturen- Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut.
Hoye bygg her vil bli svart negativt for innbyggeme i nerliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt
byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med
eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen

$. t €rr"o"r$U



Vennesla | 6.08.2020

Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen san,- 17103246

Til: post@vennesla.kommune.no

Fra

*"*"0
Y yituo tYp p.Er p, y

Adresse:

Senk tillatt byggehoyde nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillan byggehoyde til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning her, slik som i

kvadraturen. Reduser tillatt byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi
nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen

lV ryt^ra hrr, -. , ! z r*e_l 1 7oe

tYfteL', g'a



Vennesla 17.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <<1 7/03246>

Til: nostrrDvennesla. kommune.no

Fra:
Navn: ?"ul s fietta=ea

, flolc-tr, 74roao5 UaS e IAdresse

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Slik det er i den niveerende planen er det alt
for ruvende i tbrhold til eksisterende bebyggelse pi Moseidmoen. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i
omridene tsKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning,
slik som ellers i kvadraturen. Dette omr&det er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut.
Hoye bygg her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smdhusbebyggelse. Reduser tillatt
byggehoyde til 2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pe nybygg skal harmonere med
eksisterende bebyggelse.

Vennlig hilsen ? ' r/' n *



vennesu aenJ -/.,& 2020--f

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

Til: oost@vennesla.kommune-no

Fra
Navn: I-/6LEN 6 I\)CR

Adresse: \tu/ffi68c_n NI--5VE65.p 1 4

Senk tillatt byggehoyde nord og sor tbr Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillan byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omnidet er en del av den etablerte kvadraturen og mfl ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillail byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- I . Sett krav til at fasader pa nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

[e[el. , eN b.



Vennesla 26.08.2020  

   
Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   

   
   
Til: post@vennesla.kommune.no   
   
   
Fra: Jens Olaf Lien 
Navn: Jens Olaf Lien 
Adresse: Haakon 7. vei 16 
   
   
Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede 
bor i nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den 
følgende endringer:   
   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i 
dag, med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens 
estetikk, bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert 
næring i 1. etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med 
leiligheter. Unntaket er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og 
eksisterende butikklokale i nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må 
være tilbaketrukket med en vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må 
plasseres nærmest mulig Bruvegen for å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 
7. veg. Byggegrensen for nybygg må være minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. 
veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot småhusbebyggelsen og 
sikre gode lysforhold for nåværende bebyggelse.Byggestil, materialvalg og fasader må 
harmonerer med dagens bebyggelse og nybygg må stå i stil med hverandre. 
Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det for å sikre grønne utearealer 
for alle og plass til å leke for barn.  
   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik 
planen fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 
gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 
garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med 
en felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  
  

3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i 
dag. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og 
volum. De vil kaste skygge for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  
  
For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla 
kommune, Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, 
hentet fra Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i 
Planbeskrivelsen.  
  

mailto:post@vennesla.kommune.no


  

 
 

  
I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være 
likt som for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør 
begrenses til 40 %. Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal 
harmonere med øvrig bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli 
høyere enn dagens bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to 
områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen. Byggegrensen for nybygg 
(firemannsboliger) må være minst 19 meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for 
å sikre tilstrekkelig grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre solforhold for 
nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres nærmest mulig Drivenesvegen og mot 
midten av områdene, sett under et.  
   

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 
enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 
byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 
bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 
Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 
kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 
krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av 
kvadraturen. v 



Vennesla 27.08.2020  

   

Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   
   

   

Til: post@vennesla.kommune.no   

   

   

Fra: Ronny Steinsland 

Adresse: Per Gyntsveg 5, 4706 VENNESLA 

   

   

Slik reguleringsplanen fremstår nå, så tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor 

i nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende 

endringer:   

   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, 

med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, 

bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. 

etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket 

er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 

nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være tilbaketrukket med en 

vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for 

å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være 

minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig 

grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende bebyggelse. 

Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og nybygg må stå i 

stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det for å sikre 

grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  

   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 

fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 

gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 

garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en 

felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  

  

3. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 

enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 

byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 

bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 

Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 

kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 

krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  
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Fra: Tor Arvid Omdal <taomdal@yahoo.no> 
Sendt: 27. august 2020 20:35 
Til: Post - Vennesla kommune 
 

 

 

 

 

 Vennesla 11.08.2020                                                                      

  

Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246  
  

  

  

  

Til: post@vennesla.kommune.no  

  

  

Fra: 

Navn:Tor Arvid Omdal 

  

  

Adresse:Eidsvollsvegen 10 

  

  

  

  

Skån oss på Moseidmoen for alle de feilene som er gjort i sentrum. Senk 

byggehøyden nord og syd for Bruvegen til 3 etasjer. Begrens antall nye 

boenheter for å hindre økning i biltrafikk. Ikke tillatt bygging av 3 etasjer i 

områdene BSK11 og 12. Reduser tillatt byggehøyde til 2 etasjer og sett krav til 

saltak og takretning her, slik som i kvadraturen. Det samme gjelder Stemhei: 

BBB4 1-2, BBB5, BKS5-1 til og med BKS5-4. Sett krav til at tak og fasader 

(materialvalg) på nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse. 

  

  

  

  

  

Med vennlig hilsen 

Tor Arvid Omdal 

 

  

 
 

Sendt fra min iPhone 

tel:17/03246
mailto:post@vennesla.kommune.no




Vennesla 27.08.2020 

 

  

Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246  
  

 

  

Til: post@vennesla.kommune.no  

  

  

 

Fra: 

Navn:   Nordre Moseidmoen velforening v/Henrik Lian 

Adresse:  Per Gynts veg 8, 4706 Vennesla 

E-post:  henriklian@hotmail.com 

Telefon:  9848 0302 
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Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 

nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende endringer:  

  

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, med 

4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens bebyggelse og målestokk. 

Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. etasje langs Bruvegen. Denne 

etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket er der det allerede er næring, 

kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i nabobygget mot den gamle 

brannstasjonen. Tomme butikklokaler er skjemmende. Fulle butikklokaler vil belaste nabolaget 

med unødig mye trafikk. Det er heller ikke behov for flere butikklokaler da det allerede står flere 

tomme i Vennesla sentrum. Angående områdets kvaliteter minner vi om Vest-Agders 

fylkeskommune sitt innspill til planen datert 22.08.17:  

 
 

Toppetasjen må være tilbaketrukket med en vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg 

må plasseres nærmest mulig Bruvegen for å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 7. 

veg. Byggegrensen for nybygg må være minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette 

også bl.a. for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for 

nåværende bebyggelse. Dette vil også hjelpe for å skjerme for innsyn fra nye bygg inn på 

eiendommer/hager/verandaer til eksisterende småhusbebyggelse. Byggestil, materialvalg og 

fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og nybygg må stå i stil med hverandre. Det er 

viktig at det blir pent og at det det beskrives i reguleringsplanen. Utnyttelsesgraden må begrenses 

til maks 45 %. Det for å sikre grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn. 

  

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. 500 nye 

boenheter i nærheten av Bruvegen vil endre kvaliteten ved å bo her totalt og mangedoble alle 

former for trafikk. I Haakon 7. veg er det allerede mye gjennomkjøring. Området bør skjermes 

fra all «ny» motorisert ferdsel. Innkjøring til garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg 



nærmest mulig hovedveg. Det vil for eksempel si fra Eidsvollsvegen og/eller 

Strøymsvegen/Drivenesvegen for nybygg langs Bruvegen, se figur 1. Eventuelle nybygg langs 

Bruvegen som ligger nærmest kvadraturen bør ha sammenhengende parkeringskjeller som 

strekker seg fra Eidsvollsvegen til Drivenesvegen slik at det unngås "ny" trafikk i Haakon 7. veg. 

Gjesteparkering til eventuelle nybygg bør også plasseres i kjeller, eventuelt ligge i enden av ny 

bebyggelse med utkjørsel mot Drivenesvegen og Eidsvollsvegen. 

 

 

 

Figur 1 

 
En annen løsning kan være at innkjøring til nybygg sør for Bruvegen skjer midt på Bruvegen og 

rett ned i parkeringskjellere som strekker seg øst og vest under nybygg. Dette kan sikre ett 

sammenhengende grønt område inn mot Haakon 7. veg og trolig være praktisk og til glede for 

nye og eksiterende beboere, se figur 2 under. 

  

Figur 2.

 



3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. 

Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk. De vil kaste skygge 

for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter. 

 
 



For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla kommune, Enhet 

for plan og utbygging, at er ønsket å bevare; Se vedlagt figur 42, hentet fra Prinsippskisse for 

ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen. 

 

 
 

Bilde av BKS11. 

 
 

BKS 12 innehar også mange av de samme kvalitetene med unntak av 2 bygg i hjørnet Haakon 7. 

veg-Drivenesvegen som eies av et utleiefirma. 

 



Vil i tillegg påpeke en feil i Planbeskrivelsen. På side 51 står det følgende «I BKS11 og BKS12 

tillates fortetting. For eksisterende situasjon er utnyttelsesgraden omtrent 30%, og består av 

flermannsboliger.» Dette er feil. I området er det også 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for 

eneboligene i området må være likt som for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig 

område bør begrenses til 40 %. Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal 

harmonere med øvrig bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn 

dagens bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den 

øvrige delen av kvadraturen. For kvadraturen på Moseidmoen og øvrige boligområder er 

byggegrensen i planen satt til 7 m fra senterlinje vei. Så godt som ingen av nåværende småhus 

står nærmere enn 10 m fra senterlinjen. Nye og mer omfangsrike (firemannsboliger) bygg må 

ikke plasseres så nærme vei. Byggegrensen for nybygg må være minst 19 meter fra senterlinjen 

av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre 

solforhold for nåværende bebyggelse. Det vil si at byggene må plasseres nærmest mulig 

Drivenesvegen og midt over midtlinjen i områdene. 

  

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet enn 

2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk. 

Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens bebyggelse ha en byggegrense 

som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen.  Utnyttelsesgraden for eneboligene i 

området må være likt som for resten av kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere 

enn dagens bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i 

den øvrige delen av kvadraturen. 

  

 5. Alle grøntområder må videreføres. Vi ser at i den nye planen legges det opp til at 

grøntområdene i Ringveien på tomt BKB1-1 som nå stelles av parkvesenet, foreslås fjernet. 

Området er en del av akebakke og friområde for innbyggerne i nordre del av Moseidmoen (o-

_GF1). Slik som kartet nå er tegnet, er det en meget begrenset tilgang til o_GF1. Vi ber derfor om 

at grøntområdene på tomt BK1-1 samles på et område i tilknytning til o_GF1. 

  

 

 

 

 

 



Fra: Øyvind Ingebretsen <oingebre@gmail.com> 
Sendt: 27. august 2020 21:51 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Innspill til Områderegulering Moseidmoen sak. «17/03246»  
 
Hei. 
 
Ønsker ikke at område BKB4-2 reguleres til kombinert næring og bolig. Dette blir altfor høye bygg og 
vil forringe tomtene rundt. Det vil også ta sol for noen av naboene. Når det kommer til frisiktlinjer er 
disse tegnet feil i forhold til min tomt (23/70) Wergelandsvegen 2. Det kommunale område er ikke 
tatt hensyn til. Dette gjelder også for min nabo mot nord. Vi vil gjerne at noen fra kommunen 
kommer og ser på dette så det kan forklares nærmere. Vi har vært i kontakt med kommunen 
tidligere men ingen ville ta noen avgjørelser og vi har derfor blitt henvist frem og tilbake på 
kontorene. Vi ønsker å komme frem til en løsning som er grei, trygg og som kan leves med.  
 
Mvh. Øyvind og Lisbeth 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

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


17 103246

Sol-/skvgge-analvse
Undertegnede er en av beboerne i blokka i Ringveien 23, oghar tidligere gitt høringsuttalelse til

planprogrammet. lnnspillene var relatert til solforhold og derav forventet verdiforringelse av

boligene.
Jeg kan ikke se at det er foretatt noen analyse av sol-/skygge-forholdene hva gjelder Ringveien 23 i

foreliggende områdeplan, noe som hadde vært ønskelig' Det anses som høyst relevant at høye

blokker vil ha direkte, negativ innvirkning på solforholdene store deler av året'

k09

ffirbl'a.Planidrggso0z,BarnehageogPlanid2oo2oo1-,Fjordparken.-- L^l+ arrc

;;ff;;iloiåi*"'ro"ing for tomtearealog beboerne i Ringveien 23' Barnehasen er helt avstenst
--.--..*^-')\ilffffi; il'i #il; ;i;;;;;;;å,å0,..r"" går via brokkas rer resarear (regurert av kommunen?)'

r, - --^t!^l^-^+ ^^* irrrral_:r I

il'r"H;* i**ffi"i1l* ig;";;tiårr" ," parkeringsplasser. Det er borettslaget som ivaretar alt
^- r^*-^" ^å

;:ffåÅ:il il:il#;".:;";;;;;'";;rirr.e greit med hundeekskrementer på pren os dammer på

;;ffi; ;;; ";""; spesiett i disse korona-tiJer da atte blir oppmodet til å holde avstand av
r^ *^j

ffi,.ilffi;r^5",;;;"*; t;; itke respetterer «meteren», det være ses i møte med

ilJ.jIJ;',;iil[;;; eler avstand titverandaene i btokka. Jeg tilføverr at Fjordparken har utstrakt

HøRI NGSUTTALELSE OM RÅDEREG U LERI NG MOSEI DMOE N

Vedlegg: Fullmakt fra styret i Ringveien Borettslag

benyttelse av ulike gruPPer.

I ovennevnte vedtak tas det sikte på å oppheve deler av berørt plan' slik jeg oppfatter det' kan

ferdselen ledes bort borettslagets tomteareal ved hjelp av enkle tiltak og bruk av midler, f'eks' åpne

opp gjerdet til Barnehagen mot Ringveien og stenge eksisterende' Jeg presiserer at om borettslaget

hadde gjerdet inn sin eLndom i tråd med 6å ,o,1 
"1. 

tinglyst på eiendommen' hadde alle ferdsel

vært utestengt fra FjordParken'

Det anmodes om at kommunen finner en snarlig løsning her, ev dispenserer inntilforeliggende

planforslag blir formelt vedtatt'

Vennesla 25.O8.2020



Fra: Kenneth Martiniussen <kenma200@gmail.com> 
Sendt: 27. august 2020 22:49 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Fwd: Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246 
 
 
 
 
Vennesla 26.08.2020  

   
Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   

   
   
Til: post@vennesla.kommune.no   
   
 Fra: 
Navn: Kenneth Martiniussen  
Adresse: Haakon 7.vei 18 
   
   
Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 
nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende 
endringer:   
   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, 
med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, 
bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. 
etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket 
er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 
nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være tilbaketrukket med en 
vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for 
å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være 
minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig 
grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende 
bebyggelse.Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og 
nybygg må stå i stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det 
for å sikre grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  
   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 
fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 
gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 
garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en 
felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  
  

3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. 
Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil 
kaste skygge for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  

mailto:post@vennesla.kommune.no


  
For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla kommune, 
Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra 
Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  
  

 

 
  
I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være likt som 
for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. 
Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig 
bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens 
bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den 
øvrige delen av kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 
meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot 
småhusbebyggelsen og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres 
nærmest mulig Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  
   

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 
enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 
byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 
bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 
Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 
kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 
krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  
  
 



Fra: Mona Karlsen Lie <m-karlsl@online.no> 
Sendt: 28. august 2020 07:50 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Fwd: Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246 
 
  
  

  

-------- Opprinnelig melding -------- 

Emne: Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246 
Dato: 26.08.2020 19:14 
Fra: Henrik Lian <henriklian@hotmail.com> 
Til: "Johnnyandreassen82@hotmail.com" <Johnnyandreassen82@hotmail.com>, 

"Steinarskeie60@gmail.com" <Steinarskeie60@gmail.com>, "jb@ulsteinas.no" 
<jb@ulsteinas.no>, "Even.landsverk@nov.com" <Even.landsverk@nov.com>, 
"Reidunfrigstad@hotmail.com" <Reidunfrigstad@hotmail.com>, "Aropst@online.no" 
<Aropst@online.no>, "Dagsland.bygg@gmail.com" <Dagsland.bygg@gmail.com>, 
"jf@returkraft.no" <jf@returkraft.no>, "Jansonesen@gmail.com" 
<Jansonesen@gmail.com>, "Jan.mjaavatn@nov.com" <Jan.mjaavatn@nov.com>, 
"Dag.r.aas@gmail.com" <Dag.r.aas@gmail.com>, "Fifr@birkenes.kommune.no" 
<Fifr@birkenes.kommune.no>, "Pal.smiseth@aselektrisk.no" 
<Pal.smiseth@aselektrisk.no>, "henrikweisser@hotmail.com" 
<henrikweisser@hotmail.com>, Ronny Steinsland <ronnysteinsland@gmail.com>, 
"Greteingebretsen@live.no" <Greteingebretsen@live.no>, 
"Annaolsen1995@gmail.com" <Annaolsen1995@gmail.com>, 
"Tomma@hotmail.com" <Tomma@hotmail.com>, "Kamelon.vennesla@gmail.com" 
<Kamelon.vennesla@gmail.com>, "Pkj@start.no" <Pkj@start.no>, 
"Evasak@online.no" <Evasak@online.no>, "G.eikeland@live.no" 
<G.eikeland@live.no>, "Janerik@bico.no" <Janerik@bico.no>, "g-j-aa@online.no" 
<g-j-aa@online.no>, "jonnyjoreid@outlook.com" <jonnyjoreid@outlook.com>, "M-
karlsl@online.no" <M-karlsl@online.no>, Jens Olaf Lien <jensolien@gmail.com>, 
"Kenma200@gmail.com" <Kenma200@gmail.com>, "Idas82@gmail.com" 
<Idas82@gmail.com>, "Mar10ne92@hotmail.com" <Mar10ne92@hotmail.com> 

  

  

  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 
 
Vennesla 26.08.2020  

   
Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   

   
   
Til: post@vennesla.kommune.no   
   

mailto:post@vennesla.kommune.no


   
Fra:  
Navn: Jarle Lie 
Adresse: Haakon 7 veg 14 
   
   
Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 
nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende 
endringer:   
   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, 

med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, 
bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. 
etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket 
er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 
nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være tilbaketrukket med en 
vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for 
å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være 
minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig 
grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende 
bebyggelse.Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og 
nybygg må stå i stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det 
for å sikre grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  
   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 

fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 
gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 
garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en 
felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  
  

3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. 

Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil 
kaste skygge for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  
  
For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla kommune, 
Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra 
Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  
  



 

 
  
I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være likt som 
for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. 
Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig 
bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens 
bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den 
øvrige delen av kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 
meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot 
småhusbebyggelsen og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres 
nærmest mulig Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  
   

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 

enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 
byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 
bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 
Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 
kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 
krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  
  



Fra: Terje Mathisen <Terje.Mathisen@kbr.no> 
Sendt: 28. august 2020 09:45 
Til: Post - Vennesla kommune; Samuelsen, Elena 
Emne: Merknader til områderegulering Moseidmoen 17/03246 
 
Merknader til områderegulering Moseidmoen 17/03246 
 
Jeg er eier av eiendommen 23/58 Strøymsveien 5 og er med det nærmeste nabo mot øst til 
planområde BKB4-2. Den planlagte tillate utnyttelsen i dette planområdet vil berøre min og 
omkringliggende eiendommer i svært stor grad og vil følgelig også få betydning for verdien av våre 
eiendommer i negativ forstand. Jeg ønsker for egen del at det vurderes å innlemme min eiendom 
23/58 i planområdet og eventuelt at dette også sjekkes med øvrige eiendommer som grenser til 
planområde BKB4-2.  
Ved innlemmelse slik som nevnt vil muligheter for uteområde/parkering og adkomst kunne bedres i 
den grad at det gir flere valgmuligheter enn den ene som nå foreligger med bla adkomst mot 
Drivenesveien. 
 
Håper innspillet tas med til vurdering da denne planlagte utbyggingen vil bety mye for området i 
overskuelig fremtid. 
 
Mvh Terje Mathisen 
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Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen sak <17i03246>

Til : oosl@vennesla.kommune.no

2020

Fra:
Navn:

Adresse: [i AAhr' 7 VL t-+tr

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smlhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pe nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

G"n, A S"'<r"r/^'^



Vennesla den c 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (17103246>

Til : post@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn: cl I t, Lb", / )c , )

Adresse: ll I tl
r\,..\ i) /.. V. (t LZ

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kmv til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omr&det er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggerne i narliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehayde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

rttu Ll R. ,L €{-fzrut t



Vennesla den ?-Lp? zozo

lnnspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

Ti I : post(dvennesla.kommune.no

f ra:
Navn: i€ il oit) TAnl O r , {t

Adresse: t/1 kt/Y + u?a /2

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omriidene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli sv€rt negativt for imbyggeme i narliggende smAhusbebyggelse. Redtser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pt nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen /1 /a.r"/;r/tdfu



vennesla den 2'/ of zozo

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <<17103246>

Ti I : pesl@y9u9rla.ka!0nu

Fra:
Navn: LirupA NL ErL/- L€{

Adresse: \T*, *a' 4

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omredene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til sattak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smAhusbebyggelse. Reduer tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

J*ra^ 'tw t'r i l tl



Vennesla den 7 8 zozo
(

lnnspill til 0 m ri deregulerin g Moseid moen stk. <i7 I 032 46>>

Til: nostdvennesla.kommune.no

Fra:
r.ra"n:fi /? ARN6 Flrv1 6, r RD
Ae*se:'e1,,/ G RGe L A nSL/e 66 lt lO

r; z'frrr. Arny4 u{

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og seft krav til saltak og takretning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i narliggende smdhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen



vennesla den 2\ -Ot 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen salc <17103246>

'l'i
I : por!@yenns!]a.kgrnnllp.n9

Fra:
Navn: 14fifr4- CiU:rA,f Seeci qN0RE5E){

Adresse: CO ((YtrhEN i I

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omnidene
BKSI I og I2. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svart negativt for innbyggeme i narliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

l./ -/7,^ )__*"&'8-1 '1 "



2//e
Vennesla den *Vrr 2020

Innspill til 0 m ridere gu le rin g Moseid moen salr- <i 7 I 03246>>

Til: oost0vennesla.kommune.no

Fra: BE e-fi g. Ql:uF-AOA.|S GoRG€PSEtt
Navn:

Adresse:

r,UERGeIANF,lrL6gN \

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggeheryde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nrerliggende sm{husbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

U",L i.?,x.g:'l-,
'fro't{-h*e a{rrgrt:on



V*nn"rla d"n ,l-{ 2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen salc <<17103246>

Til: post@vennesla.kommune.no

1 ",,, {.r,1 ',. R.Fra:
Navn:

' r ''.
('. 5

Adresse /urs lr5 /€cr'( n
a(1. {r

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omriLdene

BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svart negatit for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pii nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

U "- L



v"n ,".r" o"r1 7. C 3

Til: oost@vennesla.kommune.no

2020

Fra:
."I a:-

E (i t> 7c. "1 i st Lt/
Adresse:

lA I'/' . , . ltl<, "t /J. An :
Senk tillatt byggehoyde nord og sor fbr Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omrldene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takrctning, slik som
ellers i kvadraturen. Defte omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svErt negalivt for innbyggeme i narliggende smihusbebyggelse- Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak. <17103246>



vennesladen 2%Y zozo

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17i03246>

Til: oost@vcnnesla.kommune.no

Fra:

ti "- sl4*. e^-/3*p. :\e^N.-
Adresse:

L,l\cr.e5a^ I

qbi VP*".r^lc*
Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Redrser tillau byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omradet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. H6ye bygg
her vil bli svart negativt for innbyggeme i nerliggende smdhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett lsav til at fasader pt nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

\, &- \\J'-'^z

An&.- :\*xrl r



Vennesla den z 7/t z0?0

Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen sak. <17103246>

Til: oost@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn:

iqARrLyN P,4ltsen)
Adresse:

llutt\*sv/e-tEN qD

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omr6dene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svaert negativt for innbyggeme i nrrliggende smAhusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kmv til at fasader pl nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

tl , rr/" 7o-1 ,*---



Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <1 71 03246>

Til : pSs!@rg4gda.kerntsr4g. n9

Fra:
Navn: C, L/ .v.v.,r.z 4 , 4./ . )"1,:. /? J J. L;-.,

Adrcssei t7- r?r. )r.rr41 / /e a

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB,|-2, og BKS5- I . Sett kav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

z-

vennesla den 27 o&)020



Venncsla 18.08.2020

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <d7 103246>>

'ril:

Fra: /,
A. ̂ , ( Lv t tri4, pNavn:.,

Adresse \,.6n/,",L-.. (. Jc

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omrAdet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. H6ye bygg
her vil bli sv@rt negativt for innbyggeme i narliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med ekisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

kr'*( t-
({*, e

( () L



vennesla den 7? a.Q zozo

Innspill til Omrflderegulering Moseidmoen sak. (17103246>

Til : post@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn:

ic-rre li r&-\a,-- \ trcra-
Pcr Gq,rtsv 36, -/^c. x t?oyo-/

?Ep Gy ls /Ei \4

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli sv@rt negativt for innbyggeme i nerliggende sm&husbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pA nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Adresse:

Vennlig hilsen

Cu< (}r*-[, JV€ro-e

Avt\lr'



vennesla den A? .aA 2o2o

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (17103246)

Til : oostfdvennesla. kommune.no

f ra:
Navn:

Adresse:

Vennlig hilsen

0l L r
/ ?.4-

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og takretning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mA ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i naerliggende smahusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 et"sjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett krav til at fasader pl nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

/-4i tA s(
sTr?drqs L'.

C7t4'A -/k*g



Vennesla den 21 o? zozo

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak (1 71 03246>

'l'il: nost(@vennesla.kommune.no

Fra:
Navn: \J (.r c\

eoresse: .5irrp /nt crle1 *{ t) I
t] (}

(-L.1 \

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omridene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett kav til saltak og takretning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omrldet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i neerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- l . Sett krav til at fasader pl nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

\*e^, t. -. \

S--.-r*

3o. *



vennesla den 27 .CQ zozo

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

Til: oost6vennesla.kommune.no

Fra:
Navn: {e...7^r,V n kS<:e S€-r'

Adresse: a56.cY€6cr^,/ 3g

Senk tillatt byggehoyde nord og sor fbr Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillan byggehoyde her til 2 etasjer og sett kmv til saltak og takretning slik som
ellers i kvadraturen. Dette omredet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5-1. Sett kav til at fasader pe nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

{l q



V"n r"rUa"r276

Innspill til Omrideregulering Moseidmoen sak <17103246>

Til: oost@vennesla.kommune.no

I : ; , , Lwtana VJp"ro

n*esse,l6f t1 )e,'gL 4&

l ki an o v, lLoro

2020

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. lkke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKSI I og 12. Reduser tillatt byegehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omradet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i nerliggende smihusbebyggelse. Reduser tillatt byggehoyde til
2 etasjer for BBB4-2, og BKS5- I . Sett krav til at fasader pl nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen



Innspill til Omrideregulering Moseidmoen salc <17103246>

'l il: oost(dvennesla-kommune.no

Fra:
Navn:

Zy' 1 "," ,LtL,,/

Adresse:

Senk tillatt byggehoyde nord og sor for Bruvegen til 3 etasjer. Ikke tillat bygging av 3 etasjer i omrAdene
BKS I I og 12. Reduser tillatt byggehoyde her til 2 etasjer og sett krav til saltak og taketning, slik som
ellers i kvadraturen. Dette omridet er en del av den etablerte kvadraturen og mi ikke skilles ut. Hoye bygg
her vil bli svert negativt for innbyggeme i narliggende smihusbebyggelse. Redwer tillatt byggehoyde til
2 erqsjer for BBB4-2, og BKS5-1. Seft krav til at fasader pi nybygg skal harmonere med eksisterende
bebyggelse.

Vennlig hilsen

?or[,"7ro YB

n -t/ o

Vennesla den 4 7 ' 2020

',i7. /" i ?/,,. /i / f
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Fra: Morten Olsen <morten_olsen@outlook.com> 
Sendt: 28. august 2020 12:59 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Reguleringsinnspill sak: 17/03246 
Vedlegg: Sandhallen.png 
 

Hei, vedlagt ligger et innspill til reguleringsendring. De konkrete planene for området er ikke 
utarbeidet enda, men tar gjerne en samtale med Vennesla kommune. om områdets 
potensiale som batterifabrikk tomt. 
 
Mvh Morten Olsen - 95407338 





Fra:    Ketil Wiik <ketilwiik@gmail.com>
Sendt:  fredag 28. august 2020 14:16
Til:    Post - Vennesla kommune
Emne:   «17/03246»

Hei, 

ønsker å komme med ett lite innspill vedrørende punktet på side 62 i  Planbeskrivelse til 
områderegulering.

  -Fv.3920 Drivenesvegen (o_SV5)  
 
Der står det at det antas at fartsgrense på 50km/t kan opprettholdes alternativt vurderes å redusere til 
40km/t.

Som beboer i Drivenesvegen 32, vil jeg på det sterkeste anbefale å senke hastigheten på veistrekket til 
40km/t. Det oppleves som gjennomsnittsfarten på denne veien er langt over dagens 50km/t. 

Veien brukes i stor grad av myke traffkanter, eksempelvis barn fra Lomtjønn/Vikeland på vei til 
fotballtrening, og er også en naturlig vei å gå om man "går rundt" Vennesla.
 
Jeg registrerer at det ønskes å etablere gang og sykkelsti på strekningen i fremtiden, som er noe som 
ønskes velkommen. Men samtidig mener jeg at det er behov for å redusere hastigheten ned til 40km/t, 
jeg mener det vil være et godt trafikksikringstiltak på kort sikt før Gang og sykkelsti er bygd og også i 
fremtiden når gang og sykkelsti er en realitet.

Mvh Ketil Wiik 
Drivenesvegen 32
4706 Vennesla 
99779806



Fra: Per Eikeset Knudsen <per.e.knudsen@uia.no> 
Sendt: 28. august 2020 14:19 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Områderegulering Moseidmoen-  17/03246 
 

 

 

Min mening av områdereguleringen på Moseidmoen: 

 

  

  

 

 Etter noen henvendelser, er jeg blitt oppfordret til å skrive min mening i forbindelse med områdereguleringen på 

Moseidmoen. 

  

Jeg har bodd på Moseidmoen i 60 år ute ved hovedveien, og kjenner området svært godt. 

  

 De senere årene har trafikken på Drivenesvegen økt betraktelig, og kan vel anta dette som en av gjennomfartsårene i 

Vennesla. 

Dette medfører mye støy for de som bor ute ved hovedvegen, og kan være både dyrt og omfattende å lydisolere. 

I et boligkompleks er lydisolering bedre ivaretatt, og vil nok ikke være et like stort problem. 

  

Moseidmoen er et pent og kanskje verneverdig område, og synes deler av dette området bør vernes for videre utbygging eller 

fortetning til større boligkomplekser og forretningsbygg. 

  

Jeg er derimot av en annen oppfatning om det området på Moseidmoen som ligger helt ute ved hovedveien. 

Her mener jeg Vennesla kommune kan få til en fantastisk fin og hensiktsmessig trase, uten å berøre den delen av 

Moseidmoen som bør bevares. 

  

På grunn av fjellet i vest, kan det fint bygges i 3-4 etasjer uten å sjenere eller stjele for mye sol til de som bor lenger inne i 

dette området. 

Dette vil gi store muligheter for fortetning, uten å måtte bygge for tett eller høgt. 

  

Strekningen ytterst ved hovedvegen fra SPAR Bruvegen til Moseidmoen Barneskole, har etter min mening stort potensiale til 

fortetning. 



Her er det plass til både boligkomplekser og butikker, uten å berøre den delen av Moseidmoen som mange med meg bør 

bevares. 

Dette vil gi en mye penere og ryddigere trase. 

  

Får vi for mye fortetning på små avgrensede områder, vil dette føre til mye uroligheter for de som bor i nærområdet. 

Det vil oppleves trangt, og det bygges ofte for høgt. 

Byggene vil ofte variere i utseende, og vil aldri få noe helhetlig byggestil. 

  

Ved å se på hele området fra SPAR Bruvegen til Moseidmoen Barneskole, vil dette gi et mere helhetlig og fremtidsrettet 

byggeprosjekt, som vil stå seg i tiden. 

  

Jeg har i mange år vært engasjert i de muligheter Moseidmoen innehar for utbygging til boligkomplekser og foretningsbygg, 

og mener dette området er det beste Vennesla kan tilby.  

  
  

 Mvh 

 Per E. Knudsen  



 

 
 

 
 

 
Koordinerende og helsefremmende enhet 

 
 

 

Notat 

  
Elena Samuelsen/Seksjon for samfunnsutvikling 
 
 
 
 
Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, 28.08.2020 
17/03246-134 / ---;L12     

 
     
 

Høringsuttalelse til områderegulering Moseidmoen. 
 
Viser til brev om «Områderegulering Moseidmoen - offentlig ettersyn» datert 17.6.2020, 
medhøringsfrist 28.08.2020. 
 
Koordinerende og helsefremmende enhet har i sitt ansvarsområde boligtjenesten og finner det 
riktig å komme med innspill til planen.  
 
Fra sentrale myndigheter har forutsetninger for utbygging av omsorgsboliger gjennomgått 
store endringer i pakt med endrede behov i samfunnet de siste 50 år. Blant annet er 
innbyggernes rettigheter til at det offentlige må stille til disposisjon egnede boliger lovhjemlet. I 
tillegg settes det krav til omsorgsboligene i flere ulike lovverk og av ulike instanser. Det er viktig 
å legge til grunn at det nå er andre forutsetninger og krav som gjelder for utnyttelse av 
tomteareal enn det var når mange av dagens trygdeboliger /omsorgsbolig med og uten 
personalbase ble bygd. 
 
I reguleringsplanen er det satt normale boligkrav til bil- og sykkelparkering. Erfaringen viser at 
leietakere til de boligene som boligtjenesten har i sin boligportefølje ikke har bil og dermed har 
mindre behov for parkering enn normalt.  Koordinerende og helsefremmende enhet ønsker å 
påpeke dette nå, ved å nevne det som et punkt en må vurdere i detaljplanen. 
 
Ringvegen. 
Koordinerende og helsefremmende enhet stiller seg bak reguleringsplanen sitt forslag til at 
Vennesla boligstiftelse sin eiendom i Ringvegen endres til bolig/tjenesteyting med en 
utnyttelsesgrad på 75 %, h=15.5 meter.  
Bruvegen bør omgjøres til forkjørsveg, for å gi bedre trafikkløsninger. Av hensyn til 
trafikksikkerhet og støy vil dette ha stor betydning. 
 
 



Dato: 28.08.2020  Side 2 av 2 
 

Parkvegen 2. 
Utnyttelsesgrad er i planen satt til 30 %, h=8 m, saltak 15-30%.   Koordinerende og 
helsefremmende enhet ønsker å påpeke at utnyttelsesgrad må økes. I dag er mesteparten av 
uteområdet asfaltert, uten at dette er et behov eksempelvis til parkering. Reguleringsplanen 
foreslår Parkvegen 2 til bolig/tjenesteyting.  Det innebærer at det er reguleringsmessig adgang 
til å etablere personalbase.  Utnyttelsesgraden må derfor økes til 50%, og full utnyttelse av 
2.etasje. 
 
Fjellvegen 20 
Utnyttelsesgrad er i planen satt til 30 %, h=8 m, saltak 30-45 %. Koordinerende og 
helsefremmende enhet ønsker å påpeke at utnyttelsesgrad må økes. Reguleringsplanen er for 
Fjellvegen foreslått til bolig/tjenesteyting. Det innebærer at det er reguleringsmessig adgang til 
å opprettholde personalbase. Utnyttelsesgraden må tilpasses dagens forhold og økes til 60%. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Gry Lægraid Sørensen 
Saksbehandler 
 
          
 



Fra: Bjørn Marius Dagsland <dagsland.bygg@gmail.com> 
Sendt: 28. august 2020 17:52 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: 17/03246 
Vedlegg: image.png 
 

Vennesla 26.08.2020  

   

Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   
   

   

Til: post@vennesla.kommune.no   

   

   

Fra: dagsland.bygg@gmail.com 

Navn: Bjørn Marius Dagsland 

Adresse: eidsvollsvegen 20 

   

   

Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 

nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende 

endringer:   

   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, 

med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, 

bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. 

etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket 

er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 

nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være tilbaketrukket med en 

vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for 

å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være 

minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig 

grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende 

bebyggelse.Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og 

nybygg må stå i stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det 

for å sikre grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  

   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 

fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 

gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 

garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en 

felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  

  

3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. 

Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil 

kaste skygge for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  

  

mailto:post@vennesla.kommune.no
mailto:dagsland.bygg@gmail.com


For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla kommune, 

Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra 

Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  

  

  

  

I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være likt som 

for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. 

Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig 

bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens 

bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den 

øvrige delen av kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 

meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot 

småhusbebyggelsen og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres 

nærmest mulig Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  

   

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 

enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 

byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 

bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 

Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 

kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 

krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  

 

--  

Med vennlig hilsen 

 

 
 

Bjørn Marius Dagsland 

Mobil: 98 62 98 62 

Langelandsvegen 4 

4715 Øvrebø 

 



Fra: Ingrid Andersen <ingrid.ima5@gmail.com> 
Sendt: 28. august 2020 18:33 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: 17/03246 
 
Vennesla 26.08.2020  

   
Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246   

   
   
Til: post@vennesla.kommune.no   
   
   
Fra:  
Navn: Ingrid Mangseth Andersen 
Adresse: Eidsvollsvegen 20 
   
   
Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som allerede bor i 
nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan trenger den følgende 
endringer:   
   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er skissert i dag, 
med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt med dagens estetikk, 
bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for nabolaget at det er skissert næring i 1. 
etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket 
er der det allerede er næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 
nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være tilbaketrukket med en 
vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må plasseres nærmest mulig Bruvegen for 
å sikre at grøntområdene blir ligger mot Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være 
minst 20 meter fra midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig 
grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende 
bebyggelse.Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens bebyggelse og 
nybygg må stå i stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må begrenses til maksimalt 45 %. Det 
for å sikre grønne utearealer for alle og plass til å leke for barn.  
   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken lokalt. Slik planen 
fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er det allerede mye 
gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» motorisertferdsel. Innkjøring til 
garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en 
felles ny utkjøring for nybygg ut i Bruvegen.  
  

3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres slik de er i dag. 
Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. De vil 
kaste skygge for sol og utsikt og forringe kvadraturens kvaliteter.  
  

mailto:post@vennesla.kommune.no


For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla kommune, 
Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt figur 42, hentet fra 
Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter side 49 i Planbeskrivelsen.  
  

 

 
  
I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må være likt som 
for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av området bør begrenses til 40 %. 
Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for at området skal harmonere med øvrig 
bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle nybygg må ikke bli høyere enn dagens 
bebyggelse. Det må være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den 
øvrige delen av kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 
meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig grøntareal mot 
småhusbebyggelsen og sikre solforhold for nåværende bebyggelse. Byggene må plasseres 
nærmest mulig Drivenesvegen og mot midten av områdene, sett under et.  
   

4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke tillates annet 
enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med øvrig 
byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg som er mer omfattende enn dagens 
bebyggelse ha en byggegrense som er minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. 
Utnyttelsesgraden for boligene i området må være likt som for eneboligene resten av 
kvadraturen. Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være 
krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av kvadraturen.  
  
 



Fra: Randi Løvdal <randiloevdal@hotmail.com> 
Sendt: 28. august 2020 19:29 
Til: Post - Vennesla kommune 
Emne: Innspill til "Områderegulering Moseidmoen" sak. 17/03246  
 

 
Vennesla 28.08.2020  
   
Til:  
Vennesla kommune 
   
   
Fra  
Randi Løvdal 
Per Gynts vei 18  
4706 Vennesla 
   
   

Innspill til "Områderegulering 
Moseidmoen" sak. 17/03246   

Slik reguleringsplanen fremstår nå tas det ikke tilstrekkelig hensyn til oss som 
allerede bor i nordre del av kvadraturen på Moseidmoen. For å bli en god plan 
trenger den følgende endringer:   
   

1. At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det er 
skissert i dag, med 4-5 etasjer med utnyttelsesgrad på 65 %, brytes det sterkt 
med dagens estetikk, bebyggelse og målestokk. Det er svært uheldig for 
nabolaget at det er skissert næring i 1. etasje langs Bruvegen. Denne etasjen må 
tas bort og ikke erstattes med leiligheter. Unntaket er der det allerede er 
næring, kolonialhandelen ved Bruvegen og eksisterende butikklokale i 
nabobygget mot den gamle brannstasjonen. Toppetasjen må være 
tilbaketrukket med en vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Nye bygg må 
plasseres nærmest mulig Bruvegen for å sikre at grøntområdene blir ligger mot 
Haakon 7. veg. Byggegrensen for nybygg må være minst 20 meter fra 
midtlinjen i Haakon 7. veg. Dette også bl.a. for å sikre tilstrekkelig grøntareal 
mot småhusbebyggelsen og sikre gode lysforhold for nåværende 
bebyggelse.Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens 
bebyggelse og nybygg må stå i stil med hverandre. Utnyttelsesgraden må 
begrenses til maksimalt 45 %. Det for å sikre grønne utearealer for alle og 
plass til å leke for barn.  
   

2. Begrense antall nye leiligheter blant annet for å redusere biltrafikken 
lokalt. Slik planen fremstår nå vil trafikken mangedobles. I Haakon 7. veg er 
det allerede mye gjennomkjøring. Området bør skjermes fra all «ny» 
motorisertferdsel. Innkjøring til garasjekjeller må plasseres i enden av nybygg 
nærmest mulig hovedveg, eventuelt med en felles ny utkjøring for nybygg ut i 
Bruvegen.  



  

3. BSK11 og 12 som i dag er en naturlig del av kvadraturen bør videreføres 
slik de er i dag. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak vil bryte totalt med 
øvrig byggeskikk og volum. De vil kaste skygge for sol og utsikt og forringe 
kvadraturens kvaliteter.  
  
For eksempel har BKS11 de samme kvaliteter som det beskrives av Vennesla 
kommune, Enhet for plan og utbygging,at er ønsket å bevare, se vedlagt 
figur 42, hentet fra Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter 
side 49 i Planbeskrivelsen.  
  

 

 
  
I området er det 4 eneboliger. Utnyttelsesgraden for eneboligene i området må 
være likt som for resten av kvadraturen. Utnyttelsesgraden i øvrig del av 
området bør begrenses til 40 %. Det for å sikre tilstrekkelig grøntområde og for 
at området skal harmonere med øvrig bebyggelse på Moseidmoen. Eventuelle 
nybygg må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må være krav til 
takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige delen av 
kvadraturen. Byggegrensen for nybygg (firemannsboliger) må være minst 19 
meter fra senterlinjen av omkringliggende vei for å sikre tilstrekkelig 
grøntareal mot småhusbebyggelsen og sikre solforhold for nåværende 
bebyggelse. Byggene må plasseres nærmest mulig Drivenesvegen og mot 
midten av områdene, sett under et.  
   



4. Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BB4-2, her og i BKS5-1 må det ikke 
tillates annet enn 2 etasjes bygninger. Høye bygg på 10,5 meter med flate tak 
vil bryte totalt med øvrig byggeskikk og volum. Også her må eventuelle bygg 
som er mer omfattende enn dagens bebyggelse ha en byggegrense som er 
minst 19 meter fra senterlinjen av Eidsvollsvegen. Utnyttelsesgraden for 
boligene i området må være likt som for eneboligene resten av kvadraturen. 
Eventuelle nybygg her må ikke bli høyere enn dagens bebyggelse. Det må 
være krav til takretning og saltak i disse to områdene slik det er i den øvrige 
delen av kvadraturen.  
  

 



VBURS høringsuttalelse til 
områderegulering for 
Moseidmoen 
VBUR er i det store og hele fornøyd med reguleringsplanen, vi synes den tar hensyn til 
områdets historiske preg. Vi er også fornøyd med at det er besluttet å bevare 
jordbruksarealet i nord og videreføre det som et LNF område. Videre er vi fornøyd med at 
det legges til rette for oppgradering av trafikksystemet, spesielt med tanke på 
trafikksikkerhet for myke trafikanter. VBUR støtte også forslagene angående  
oppstramming av kryss ved sideveier for å gi kortest mulig kryssningsavstand, dette vill 
etter vår mening bedre trafikksikkerheten for mye trafikanter, spesielt barn. Vi er også 
fornøyd med løsningen en kom frem til i henhold til busstoppet i Bruvegen. Vi støtter 
omorganiseringen av busstoppene langs Drivenesvegen. Vi støtter også forslaget om å 
fortette deler av Moseidmoen, vi ser på dette som viktig for utviklingen av en grønn urban 
bygd. Samtidig er det viktig at en bevarer mest mulig grøntareal på Moseidmoen. 
Grøntarealer er viktig for mennesker i alle aldre, spesielt barn. Vi er enige i kravene som 
settes i henhold til lekeplasser på Moseidmoen. Vi ser positivt på at lekeplassen nord for 
Ringveien omreguleres til kvartalslekeplass. Vi ønsker å presisere at dette området må 
utvikles til å bli en møteplass for beboere i alle aldre. VBUR mener også at det er bra at 
saksansvarlig har tatt kontakt med elevrådet på Moseidmoenskole og tatt hensyn til deres 
innspill. VBUR støtter innspillet til elevrådet om at oppgraderinga av lekeplassene burde 
prioriteres fremover. 




Vennesla kommune 

Plankontoret 

4700 Vennesla 

 

 

                                                                                                                                  Lyngdal 20.08.2020 

 

 

Innspill til Områderegulering Moseidmoen 17/03246 

Suzanne Grapendaal og Marius Nystøl innehar hjemmel til eiendomsrett for Gnr 23 Bnr 100 som 

ligger innenfor reguleringsområdet. 

Eiendommen har en størrelse på 1211 m2, og ligger omkranset av flere eiendommer som er fradelt 

fra tidligere større eiendommer. 

Ved erverv av eiendommen så har planen vært å kunne fradele en ny selvstendig eiendom for 

etablering av en ny liten enebolig. Denne prosessen har ble igangsatt ved innsending av søknad om 

fradeling med tilhørende dispensasjonssøknad til Vennesla kommune 20.04.2020. Etter anmodning 

fra saksbehandler så settes denne søknaden på vent i håp om at ny planlagt eiendom kan inngår i ny 

områdeplan. 

Den planlagte nye eiendommen vil få en størrelse på ca 520 m2, mens gjenstående eiendom da vil ha 

en størrelse på ca 690m2. Dette vil være tilfredsstillende størrelser med tanke på utnyttelse og 

nødvendig uteområder. Det foreligger avtale om veirett som vil bli tinglyst ved godkjenning. 

Videre så må det opplyses at det er stor velvilje fra omkringliggende eiendommer til dette tiltaket. 

Håper disse innspillene kan tas inn i reguleringsplanen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

For Marius Nystøl og Suzanne Grapendaal 

Karl G Mersland 

 

132020kame
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Tegnforklaring



Innspill til ny områdereg.plan Moseidmoen, mandag 12. april 2021

Gjelder ønske om parkeingsplasser til eksisterende bygg på gnr/bnr 23/667. Parkeringsplassene vil ligge inn i arealer 
avsatt til friområde/buffersone.

Finn Ole og jeg var på stedet og målte avstander. Vedlegger enkelt kart. Mellom bygget og gjerdet er det 
drøye 19 meter. Eliassen eier ca 4,5 – 5 meter fra bygget. Han trenger altså 6,5 m ekstra for parkering og 
manøvreringsareal. Da er det ca 8 meter igjen til et gjerde. Det er god plass til begge både parkering og 
g/s. Slik terrenget er vest for butikken er det ikke mye arealet trenger senkes for å gi grei lengdeprofil 
både for parkering og g/s-veg.
Det burde ikke være innvendinger til denne løsningen.
Som du ser på  vedlegg 2 er g/s ikke helt nytt.
NB. Har ikke snakket med andre i kommunen i det siste. Fikk et brev datert 25.3 2021, sak 20/03653, 
hvor det sies at kommunen vil være positiv til salg hvis positiv dispensasjon. Slik jeg las mail fra Bekken er 
det enda bedre hvis arealet kan komme inn i planen. 
Håper du får dette inn i planen.

Med vennlig hilsen 

Leif R Sakariassen
Mob nr 905 65 273

 

 







Ringvegen 
13. mars 2021
 
 
Sender over skisse på et mulig alternativ for rekkehus på tomten ved Ringvegen som 
avtalt. Her er det vist 25 rekkehus, fellesareal, samt parkering for 31 biler inkl. 
gjesteparkering. 
 
Husene er 6 x 10 og 12m i to etasjer, som gir BRA pr rekkehus på ca 105 – 125 m2 for to 
etasjer. 
 
Dette er basert på samme prinsipp som for rekkehusutbyggingen på Lund (se vedlagt 
prospekt). Samme arkitekt, men her er størrelsene for store (150 – 180 kvm). Problemet 
dersom de blir for store, er at totalprisen blir for høy (til tross for lave kvm-pris), slik at 
denne målgruppen heller ville benytte seg av andre alternativer i Vennesla.
 
Effektive og rasjonelle planløsninger for familieboliger på en meget sentral tomt i 
Vennesla tror jeg hadde appellert bra for den mer yngre målgruppen, og dette passer vel 
bra for den grønne urbane bygda å tiltrekke også disse sentralt ?? 
 
Vi har mer enn nok tomter sentralt i Vennesla som er egnet for blokkbebyggelse, og vil 
har overskudd i mange år fremover innenfor denne kategorien. Vi må selv sette på vent 
flere planer i Vennesla, da vi ikke ser realisme i gjennomføringen mtp. alle 
pågående/planlagte prosjekter i og rundt Vennesla sentrum. Det vi imidlertid ikke kan 
tilby i Vennesla i dag, er store og sentrale tomter som åpner opp muligheter for å tilby 
noe for den yngre målgruppen. 
 
Dette burde kommunen sett på muligheten for å gjort noe med, og samtidig realisert 
verdiene gjennom salg av tomt på det åpne markedet. For å løse det fremtidige behovet 
for blokkbebyggelse som i dag er tiltenkt på denne tomten, kunne dere istedet 
konkurranseutsatt deres fremtidig behov i markeder slik at alle oss aktører i Vennesla 
som sitter på flere egnede tomter for blokkbebyggelse kan kjempe om å gi dere det 
beste tilbudet.
 
Ser samtidig det er flere faktorer som må på plass, og komplekse forhold rundt 
boligstiftelsen som pr i dag sitter som eier. Er det noe jeg kan gjøre i denne sammenheng 
for å være med å påvirke ift. områdeplanen hvor nå premissene legges? 
 
Med vennlig hilsen
 
Daniel Svendsen
Tlf. 913 18 468
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Tore Hansen / 38121514 20/111624-2 17/03246-74 02.07.2020 

     

      

Områderegulering Moseidmoen - offentlig ettersyn 

Viser til deres oversending 17.06.2020. 

 

Ved oppstart av planarbeid i 2017 hadde Statens vegvesen, som da forvaltet fylkesveger på 

vegne av fylkeskommunen, bl.a. innspill byggegrenser mot fylkesveger.  

 

Byggegrenser mot fylkesveger regner vi nå med at Agder fylkeskommune vil vurdere/ivareta.  

Til byggegrenser i planforslag vil vi likevel bemerke at foreslått byggegrense på nordre side 

av Bruvegen, fylkesveg 454, neppe kan være tilsiktet. Byggegrense er der bl.a. inntegnet på 

areal for frisiktsoner ved vegkryss. I tillegg til å endre byggegrense ved frisiktsoner bør også 

behov for areal langs fylkesveg med tanke på leskur ved busslomme vurderes. 

 

 

Transportforvaltning sør 1 

Med hilsen 

 

 

Erling B. Jonassen 

seksjonsleder Hansen Tore 

  

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

AGDER FYLKESKOMMUNE, Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

 



Fra: Morten Reitan <Morten.Reitan@marmuseum.no> 
Sendt: 1. juli 2020 14:12 
Til: Agder fylkeskommune; Post - Vennesla kommune 
Emne: 18/00313-5 - 2018056 Områdeplan på offentlig ettersyn Vest-Agder 

Vennesla Moseidmoen 
 
Hei, 
Viser til oversendt områdeplan for Moseidmoen i Vennesla kommune til offentlig ettersyn. 
Norsk maritimt museum (NMM) er kulturminnevernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av 
kulturminner under vann i Sør-Norge, freda eller verna etter Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 
50 (kml) §4 eller §14. 
Den oversendte planen omfatter ikke vannområder. Plangrensa går langs Otras bredder. Det vil 
derfor ikke være potensial for konflikt med kulturminner under vann og det vil ikke være behov for 
arkeologiske undersøkelser under vann som tidligere varslet. NMM har ingen merknad til planen slik 
den nå er fremlagt. 
 
Vennlig hilsen 

Norsk maritimt museum 

 
Morten Reitan 
Arkeolog 
Telefon +47 952 17 065 
 
www.marmuseum.no 

 

 
 

Fra: Hege Rød Segerblad <hege.segerblad@norskfolkemuseum.no>  
Sendt: 26. juni 2020 13:32 
Til: Hege Rød Segerblad <hege.segerblad@norskfolkemuseum.no> 
Emne: Vennesla 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Hege Rød Segerblad 
Arkivar 
 
Norsk Folkemuseum 
Boks 720 Skøyen 
N-0214 Oslo 
Tel.: (+47) 40 02 35 81 
e-post: hege.segerblad@norskfolkemuseum.no 
www.norskfolkemuseum.no 
 
 

http://www.marmuseum.no/
mailto:hege.segerblad@norskfolkemuseum.no
http://www.norskfolkemuseum.no/


       
       
E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/agder 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 
  08.09.2020  2017/7007 
     
  Deres dato:  Deres ref.: 
  17.06.2020  17/03246 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 
 Heidrun Flognfeldt Andreassen, 37 01 78 50 
  
 
 
  

Vennesla kommune 
 
Postboks 25 
4701 VENNESLA 
 
 

  

 

Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan for Moseidmoen i Vennesla 
kommune 

Vi viser til oversendelse datert 01.09.2020 fra Vennesla kommune med vedtak om å legge forslag til 
områderegulering for Moseidmoen ut til offentlig ettersyn. Fylkesmannen fikk utsatt frist til 8. 
september for å komme med høringsuttalelse. 
 
Bakgrunn 
Moseidmoen er et eksisterende boligområde nær Vennesla sentrum. Formålet med 
områdereguleringen er å legge til rette for fortetting i deler av planområdet, samtidig som man 
legger opp til bevaring av eksisterende struktur i andre delområder. Videre har planarbeidet som 
hensikt å oppgradere infrastruktur, tilrettelegge for kollektivtransport, syklende og gående.  
 
Størsteparten av området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, mens mindre deler 
av planområdet er avsatt til forretning, offentlig og privat tjenesteyting, næringsbebyggelse og LNFR. 
 
Innspill fra Fylkesmannen 
Vi viser til Fylkesmannens uttalelse i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, av 
29.08.2017. 
 
Innledningsvis vil vi berømme kommunen for å regulere et større område under ett, herunder for å 
ha utarbeida en fortettingsanalyse for å vurdere hvilke områder som egner seg for fortetting. At 
forslaget innebærer en differensiering av områdene der deler av området foreslås bevart, mens det 
for andre deler vurderes at det er rom for fortetting, vurderes av oss å være hensiktsmessig. Konkret 
vil vi kommentere at det er positivt at det er foretatt en vurdering av behovet for boliger, og at 
kommunen med bakgrunn i vurderinga ikke omregulerer jordbruksarealer til byggeformål, da det 
ikke er behov for dette arealet.  
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Fortetting med kvalitet innebærer blant annet at man må ha et stort fokus på nærmiljø og bokvalitet. 
Dette gjøres både ved å bevare kvaliteter og ved å tilføre nye kvaliteter. Ved gjennomgang av 
planforslaget ser vi at enkelte temaer bør utredes og/ eller hensyntas i større grad i planens juridiske 
dokumenter. Aktuelle temaer kommenteres konkret og tematisk under. 
 
Barn og unge 
Involvering av barn og unge i utredningsprosessen vurderes å være godt ivaretatt. Samtidig er det 
noe uklart hvordan barn og unges innspill er bearbeida, og i hvilken grad innspillene er materialisert 
i planens juridiske dokumenter. Vi gir råd om at barn og unges medvirkning synliggjøres i 
planbeskrivelsen, og at innspillene fra medvirkningsprosessen nyttes i det videre planarbeidet. 

I planbeskrivelsen fremkommer det at det vurderes å være lite lekearealer i Kvadraturen. Samtidig 
reguleres det ingen nye lekearealer innenfor området. Det argumenteres med at området i stor grad 
allerede er utbygd. Vi gir faglig råd om at kommunen anstrenger seg for å vurdere løsninger for i 
større grad å kunne tilrettelegge for gode lekearealer sentralt i planområdet. Et kompenserende 
tiltak for manglende lekearealer i Kvadraturen kan videre være å tilrettelegge for snarveier til 
eksisterende og planlagte lekearealer utenfor Kvadraturen, herunder også utenfor planområdet.  
 
Støy 
Deler av planområdet er støyutsatt. I reguleringsbestemmelsen § 2.5.1 står følgende: 
«Støyretningslinje T-1442-2016 skal følges.» All den tid dette er en retningslinje, vurderer vi at en slik 
generell henvisning ikke i tilstrekkelig grad ivaretar problemstillingen tilknyttet støy. 
Reguleringsplanen må ha bestemmelser om hvilke støygrenser som skal overholdes. Ideelt sett 
burde støy vært utreda i forbindelse med det pågående planarbeidet, og eventuelle avbøtende tiltak, 
som for eksempel støyskjermer, skulle i utgangspunktet vært fastsatt i bestemmelsene, herunder 
som rekkefølgekrav, og vært vist i plankartet. Da det for deler av området er krav om 
detaljregulering, vurderer vi det som akseptabelt at utredninger og konkrete avbøtende tiltak som 
støyskjermer, fastsettes i forbindelse med detaljregulering - forutsatt at det innarbeides generelle 
funksjonskrav knyttet til støy i bestemmelsene til områdereguleringa. I forslag til bestemmelser er 
det angitt at støyutsatte områder ikke kan medregnes i minste uteoppholdsareal (MUA). Vi ber om at 
bestemmelsen konkretiserer at innglassede balkonger ikke kan medregnes i MUA. Videre ber vi om 
at det stilles krav om stille side for alle boenheter. 
 
Forurenset grunn 
Innenfor og nært opptil planområdet er det registrert forurenset grunn, herunder områder med 
alvorlig forurensning der det kreves tiltak. I forslag til reguleringsbestemmelser § 2.5.3 står følgende: 
«Ved avdekking av forurensning skal videre oppfølging og tiltak utføres iht. forurensningsforskriften 
og vannforskriften.» Vi vurderer at en slik bestemmelse er for generell, og at den skyver 
problemstillinga frem i tid. Det er foretatt noe kartlegging av de aktuelle områdene, og det finnes 
tilhørende rapporter. Før vedtak av planen må tilgjengelig dokumentasjon gjennomgås, og behovet 
for ytterligere undersøkelser må vurderes. Avhengig av hva som avdekkes må det innarbeides 
hensynssone i plankartet, og det må vurderes om det er behov for å stille rekkefølgekrav om tiltak. 
Ved terrenginngrep i forurenset grunn plikter tiltakshaver å gjennomføre de tiltak som er 
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nødvendige for å sikre at anleggsarbeidet, herunder oppgraving og disponering av forurenset 
masse, ikke medfører forurensningsspredning eller fare for skade på helse eller miljø. For 
terrenginngrep i forurenset grunn skal det i tillegg utarbeides en tiltaksplan. Til orientering er 
Miljødirektoratet forurensningsmyndighet for aktuelt deponi. 
 
Naturmangfold 
Av forslag til reguleringsbestemmelser § 4.2.2.1 fremkommer det at det innenfor friområdene, GF-
områdene, tillates tiltak som er i tråd med formålet, som for eksempel akebakke, tilrettelegging av 
offentlig turvei, fiske- og rasteplasser. I denne sammenheng minner vi om at kantvegetasjonen langs 
vassdrag er lovbeskyttet, jf. vannressursloven § 11, og skal opprettholdes i et tilstrekkelig stort og 
funksjonelt belte. Vannressursene med kantvegetasjon og arealer som grenser til, må forvaltes slik 
at de er til mest mulig glede og nytte for alle, og slik at ressursene og det biologiske mangfoldet blir 
tatt vare på. Vi viser i den sammenheng til veileder om Kantvegetasjon langs vassdrag utgitt av NVE i 
2019. 

Innenfor planområdet er det kartlagt én eik som per definisjon omfattes av den utvalgte naturtypen 
hule eiker. Videre er det kartlagt enkelte andre eldre trær vurdert som viktige eller lokalt viktige. Vi 
ber om at aktuelle trær reguleres til trær som skal bevares, og at de sikres bevart gjennom 
bestemmelser og eventuell hensynssone i plankart.  
 
I bestemmelsene omtales O_GN. Vi kan ikke finne aktuelt formålsområde i plankartet. 
 
Marine avsetninger 
Vi registrerer at det som del av planarbeidet skal foretas ytterligere undersøkelser for å kartlegge 
eventuell kvikkleire i området. Vi forutsetter at planforslaget kun åpner for bygging der det er 
dokumentert trygg byggegrunn. Vi forventer at NVE konsulteres før vedtak av planen. 
 

 
Med hilsen 
 
Elisabeth H. Juliussen (e.f.) 
rådgiver 

  
 
Heidrun Flognfeldt Andreassen 
seniorrådgiver 
Miljøvernavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf
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Statens vegvesen  Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 

Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 



AGDER
fylkeskommune

t?/o3 c".t bltx-
I I siPr, 2020

E.S

Dato:
Var ref:
Deres ref:
Saksbeh,:

08.09.2020
20t22617 -5
17-03246-74
SilJe Utne Bjorke

Vennesla kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av omr5deregulering Moseidmoen

tf#!.i.ti& Viser til oversendelse lra 17.06.20.

Hovedform6let med planarbeidet er 5 legge til rette for fortetting og bevaring av ulike omr6der p6
Moseidmoen. Planarbeidet tar utgangspunkt i en stedsanalyse med mulighetsstudie utfsrt av
Ramball. Planarbeidet er en revisjon av gjeldende plan for omrAdet som er fra 1992.

VeslAgder fylkeskommune var ved oppstart av planarbeidet opptatt av folgende forhold:
. Stedsutvikling/bokvalitet
. Landskap
o Friluftslivigronnstruktur/barn og unges interesser
. Tilgjengelighet for alle
. Kulturminner og kulturmiljo
. Samferdsel
. Jordvern

Vi mener fylkeskommunens innspill gjennomg6ende er godt ivaretatt i planen, og er positive til
planens hovedgrep med noe (tyngre> bebyggelse langs Bruvegen. Planen stotter opp under
m6l i Regionplan Agder 2030 om styrking av sentrum.

Vi har folgende merknader og kommentarer til planen ved offentlig ettersyn

Stedsutviklino/bokvalitet
Til oppstart av planarbeidet pekte vi p5 at en av hovedutfordringene i planarbeidet ville vare 6 f€r

til en fortetting som samtidig tar vare pE de eksisterende bokvalitetene i omrAdet. Dette vurderes
gjennomgSende 6 vere godt ivaretatt i planen. Planen synes i stor grad 6 ivareta
bebyggelsesstrukturen i kvadraturen som danner et klart rutenett med relativt ensartete bolighus
med hager. Det er positivt at det legges begrensninger for ytterligere fortetting i kvadraturen.

Det er positivt at utnyttelsesgraden er angitt i BYA for 6 bidra til 6 ivareta karakteren av omrAdet.
Videre anses det som viktig for 6 bevare den eksisterende hovedstrukturen i kvadraturen at det
er lagt inn byggelinjer ut mot gatene. Vi mener imidlertid at det ogs6 burde legges inn
byggegrenser mot de <indre hagene> i kvadraturen. Dette for 6 bevare dagens hovedstruktur
med mest mulig gront i kvartalenes indre. Det vises her til figur 42 i planbeskrivelsen som viser
en prinsippskisse for 6 oppnA en hoyest mulig andel av gront p6 tomtene.

Telefon:
38 05 00 00
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Besoksadresse:
Tordenskjolds gate 65, 4614
KRISTIANSAND S
Postadresso:
Postboks 788 Sloa, 4809 Arendal

E-posti
postmottak@agderf k. no

Vennesla kommune
Postboks 25
4701 Vennesla

Org.nr.:
921 707 1U

NetEtsd:
www agderlk. n o



Friluftsliv/q ronnstruktur
Tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet i hverdagen der de bor, er viktig for befolkningens
psykiske og fysiske helse. Vennesla kommune har de siste arene vist stor vilje til 6 legge til rette
for allmenn ferdsel, opphold og rekreasjon langs Venneslafiorden. Planforslaget sikrer i stor grad
eksisterende turstier p6 vestsiden av fiorden, samtidig som at bestemmelsene for gronnstruktur
6pner for videre tilrettelegging av turstier, benker osv. Det er ogs6 positivt at planforslaget sikrer
gronne snarveier fra bebyggelsen og ut til turstinettet. lmidlertid kan det med fordel reguleres inn
flere slike.

I kommuneplanens arealdel er det vist fremtidig turdrag/turvei mellom Ravn6sveien 418 og 420
Det gis r6d om at traseen bor tegnes inn pi plankartet slik at ikke muligheten for ferdsel og
eventuell videre tilrettelegging av turstien langs Otra vanskeliggjores.

Videre er det ogsa i kommuneplanen vist fremtidig turdrag/turvei fra Venneslabroa til Hunsoya
via damanleggene. Denne traseen vil vare viktig for sammenkoblingen av Moseidmoen og
Hunsoya. Vi gir r6d om at kommunen legger inn en grontkorridor ved Stemhei '12, og ned til
o_GF3, slik at en sikrer god kobling mellom boligomrAdene og turstien og videre mot Hunsoya

Av hensyn til allmenn ferdsel og opphold langs vassdrag, samt mulighet for kobling mot turdrag
mot Hunsoya, gir vi ogsA rAd om at ostre del av BKS5-4 tas ut. Her bor avgrensningen for
BKS5-4 folge avsatt omr6de for boligbebyggelse i kommuneplanen, og ikke trekkes inn i

kommuneplanens LNF-omrAde med hensynssone friluftsliv (H530).

Barn oo unqes interesser
Vi mener at barn og unges interesser i stor grad er ivaretatt i planen. I planbeskrivelsen fremg6r
det at et areal nord for Ringvegen skal reguleres til kvartalslekeplass. Det bor fremg6 i

bestemmelsene at dette omr5de skal opparbeides som en kvartalslekeplass, jf. arealkrav for
lekeomr6de som fremgAr av kommuneplanens arealdel.

Sonningshaugen er nevnt i planbeskrivelsen som et populert lekeomr6de. Det er flere tilkomster
inn til friomr6det fra nord. Det bor imidlertid vurderes 6 sikre flere tilkomster til omr6det ogsA fra
sol.

Kulturminner oq kulturmilio
Forholdet til kulturminner er avklart og vi har ingen merknader i forhold til dette.

N6r det gjelder nyere tids kulturminner og nerheten til Moseidmoen kirkested vil vi pipeke at
saken ogs6 burde vert sendt pA horing til Biskopen i Agder og Telemark.

Samferdsel
Til oppstart av planarbeidet meldte fylkeskommunen at v6re interesser knyttet til samferdsel i

denne planen vil vare:
o kollektivtrafikk
. gang-sykkelforbindelser
r trafikksikkerheVmyketrafikanter
. fylkesveg

Hovedrutene for kollektiv i omr5det 96r pA fylkesveier og Drivenesveien. Det er fortsatt ikke
aktuelt 6 kjore de ordinere rutene via Hunsoya/Moseidmoen for i koble disse sammen. Vi vil
likevel anbefale kommunen 6 sette av areal til en eventuell fremtidig intern kollektivftaxus-trase
mellom sentrum/Moseidmoen og Hunsoya. Det er imidlertid hoydeforskjell mellom omrAdene, og
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Det vises til brev fra Statens vegvesen av 28.7.17, der det p6pekes at punktene over suppleres
med trafikkanalyse/utredning av planens virkninger for g6endeisyklende, kollektiv og bil,
byggegrenser mot fylkesvei, avkjorsels- og krysslosninger mv.
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slik vi ser det kan dette vare utfordrende e fa til. Kommunen oppfordres til 6 ta kontakt med
fylkeskommunen for e drofte dette nermere.

Fv. 454 (Bruvegen) har i dag et noe rotete trafikkbilde, og i forslag til plan gjores det nodvendige
grep for 6 skille de ulike trafikantgrupper. Det reguleres for gang-/sykkelvei p6 sorsiden, og
fortau p6 nordsiden av fylkesveien. Linjeforingen til fylkesveien foreslSs viderefort, uten
endringer.

Etter onskeianvisning fra AKT reguleres busstoppene som kantstopp, med repos pi asfaltert del
av trafikkdeler. Gang-isykkelvei og fortau svinges inn ved busstoppene og fylkeskommunen
anbefaler at gang-/sykkelveien ogs6 svinges inn i kryss med Bruvegen. Det mA settes av
nodvendig areal til busskur i planen.

Fylkeskommunen er positiv til at feltene langs Bruvegen gis atkomst fra sideveier. Trafikkbildet
blir mer oversiktlig, og trafikksikkerheten bedres. Byggegrensen er i plankartet markert kun ti
meter fra midten av fylkesveien. Fylkeskommunen mener dette er i snaueste laget, og vil sterkt
anbefale at den justeres til minst 12,5 meter. Annen veigrunn mellom byggegrense og gang-
/sykkelvei/fortau ma utvides til minst 1,5 meter, gjerne mer. Mellom fylkesvei og BKB2-2 er det
ogsi noe hoydeforskjell, som det mA tas hensyn til. Byggegrensen i felt BKB1-1 og BKB2-2 mi
flyttes inn i tilknytning til kantstopp for buss. Trafikkdeler mellom fylkesvei og gangJsykkelvei kan
med fordel utvides, ut over minimumskrav i veinormalene pA 1,5 meter.

Langs fylkesvei (o_SKV1) mangler det flere steder areal til annen veigrunn. Med tanke pi
drifVvedlikehold, snoopplag mv. mA det innarbeides minst 1,5 meter til annen veigrunn (f. punkt
over), for sluttbehandling av planen. Rundkjaringen vest i planen p6 fylkesveien mangler ogs6
frisiktlinjer. N5r det gjelder o_SGS7 er denne vist som fortau i planen, her burde det ogs6 legges
inn en deler mellom gang-sykkelveien i plankartet.

I kryss med Bruveien er frisiktlinjer flere steder i strid med regulert byggegrense. Vi antar at dette
er gjort ved en feil, og at det rettes opp.

Solsletta barnehage har i dag atkomst fra Drivenesveien, i omr6de hvor det er snske om 5 f6 til
et bedre busstopp. I forslag til plan flyttes derfor atkomsten til fu. 454. Fylkeskommunen har
ingen merknader til endringen, men det bor vurderes en justering av o_SKV2 mot vest, til enden
av parkeringsplassen.

N6r det gjelder Fv. 7 Ravn6sveien/Drivenesveien p6g6r det reguleringsarbeid for Moseidmoen
skole og tilliggende trafikkarealer. M forutsetter at o_SV2 og o_SV3 i omr6deplanen samkjores
med dette reguleringsarbeidet.

Det foresl6s 6 flytte sorg6ende bussholdeplass ved idrettsbanen, men det sies ikke noe om ny
plassering. For fremforing av gangJsykkelvei langs RavnAsveien antydes det en reduksjon i

veibredden til fylkesveien. Dette er trolig ikke aktuelt for fylkeskommunen 6 gA inn for en slik
lssning.

For o_SV2, o_SV3 og o_SVS m6 det sjekkes om det er satt av tilstrekkelig areal til veiformAl, og
om det vil vare behov for areal til midlertidig anleggsomrSde, for realisering av planen.

Dagens kryss med Tjonnvollvegen foresl6s utbedret, og det er i oversendelsen lagt ved skisse
som viser hva som vil vare mulig A fii til, uten at bebyggelsen rores. I omrideplanen reguleres
det for gang-/sykkelvei langs nord- og ostsiden av fylkesveien, og vi mener det ikke i tilstrekkelig
grad er vist hvordan denne skal fores forbi krysset. Det er betydelige hoydeforskjeller mellom fu.
og kv., som mA h6ndteres.

Vi fores16r folgende tilfoyinger/endringer i bestemmelsene:
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Andre planfaqlioe forhold
Reguleringsbestemmelsene bor kvalitetssikres opp mot form6l angitt i plankartet sa dette
samsvarer med hverandre.

I bestemmelsene gAr det frem at <P-plassene skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare
hybridbileo for utbyggingsomr6der med hoy utnyttelsesgrad (blokkbebyggelse). Det bor
presiseres at p-plassene idisse omrAdene skal tilrettelegges med en dekning p6 100% for
lading av el-biler. Dette av hensyn til €r sikre tilstrekkelig stromforsyning.

Det er gjennom planarbeidet avdekket et behov for opprusting av de eksisterende lekeplassene i

omr6det. Dette sikres gjennornfort i rekkefolgebestemmelsene. Det er ikke angitt hvilke
utbyggingsomrAder som er ansvarlig for opparbeidelse av hvilke lekeplasser. For 5 sikre
forutsigbarhet bor de konkretiseres hvilke utbyggingsomrdder som er ansvarlige for hvilke
lekeplasser.

Med hilsen

lngvild Nina Skjong
Avdelingsleder
Plan

Brevet er godkjent elektronisk.

AGDER OG TELEMARK BISPEDOMME
FYLKESMANNEN IAGDER

Silje Utne Bjorke
r6dgiver
Plan

Kopi til:
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- Tilfoyes i $ 4.'l .14.1: <For fylkesvei gjelder veinormalene til Statens vegvesen>.
- Folgendeendresi$4.1.17.1: DetergangJsykkelvei pAdeleravstrekningen,og

bestemmelsen me endres i samsvar med dette.
- N6r det gjelder rekkefolgebestemmelsene antar vi at opparbeidelse av o_SGSS skal

knyttes til omr6de BKB2-1 og 2.
- I S 6.1 bor o_SKV1 og o_SGS4 knyttes til igangsettingstillatelse. Det er erfaringsmessig

mye, og kryssende trafikk i anleggsperioden, og veiarealene bor derfor opparbeides i

tidlig fase.
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Avsender: Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal
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Vennesla kommune
Postboks 25
470'l Vennesla

Yedr.20-22617-5 - Vennesla kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av omrideregulering
Moseidmoen

Pi de neste sidene folger et brev fra Agder fylkeskommune som du mi lese.
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Områderegulering for Moseidmoen 

- Vennesla kommune 

Viser til brev med offentlig ettersyn av områderegulering for Moseidmoen. 

Sikkerhet mot skredfare 

Det er i planarbeidet kartlagt faresoner for områdeskred og skred i bratt terreng som berører planens 

byggeområder. Faresonene er angitt som hensynssoner i plankartet. Bestemmelsenes §5.2 angir at det 

ved tiltak her skal gjennomføres tiltak som ivaretar tilstrekkelig sikkerhet. NVE mener denne 

bestemmelsen må skjerpes. 

For felt BKS, BBB og BKB er det krav om detaljregulering. Ved siste plannivå er det ikke mulig å 

skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge byggesøknad. 

Dette er presisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet 

i planlegging og byggesaksbehandling. Det må altså da være avklart at tiltaket kan realiseres med 

tilstrekkelig sikkerhet for både tiltaket og dets omgivelser. NVE mener bestemmelsenes §5-2 må 

endres i tråd med dette. 

Faresonene berører også felt hvor det ikke er krav om detaljregulering. NVE forstår planforslaget slik at 

dette er felt som allerede er ferdig utbygget, men at planforslaget i varierende grad åpner for mindre 

utbygging og andre tiltak. Innenfor faresone kvikkleire-/områdeskred må alle tiltak som potensielt kan 

øke skredfaren forbys, uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. Innenfor alle 

skredfaresonene må det kreves dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet. NVE mener bestemmelsenes 

§5-2 må endres i tråd med dette.  

Nye og justerte faresoner skal meldes inn til NVE. 

Overvann og flomfare 

Med planen følger overordnet utredning om overvann, avrenning og flom (notat fra Rambøll, mai 2020). 

Områderegulering er en god anledning til å legge føringer for håndtering av overvann, og det er svært 

positivt at dette er løftet fram. Utredningen viser flomveier for eksisterende situasjon (tegning G100). 

NVE anbefaler at flomveier vises som hensynssoner, med tilknyttede bestemmelser som sikrer at fare 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/innmelding-av-farekartlegging/
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mot overvannsflom blir ivaretatt på detaljregulering. Vennesla kommune bør vurdere å innarbeide flere 

av rådene som Rambøll gir i notatet. 

Statlige planretningslinjer for klimatilpasning ble kunngjort i 2018. Retningslinjene angir blant annet at 

åpne naturbaserte løsninger er førstevalget i håndtering økte vannmengder. NVE oppfordrer Vennesla 

kommune til å vurdere om planforslaget bør justeres for å sikre at utvikling av Moseidmoen blir i tråd 

med disse retningslinjene.  

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Lars Ove Gidske 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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