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Nr. Avsender Hovedpunkt i merknad/uttalelse Forslagsstillers kommentar 

Endringer 

Kart 

Beste

mmels

er 

Beskri

velse 

1 Torstein Eriksen, 

Drivenesvegen 56,  

gnr./bnr. 23/61 

03.06.2020 

- Er det noen grunn til at krysset Wergelandsvegen/Drivenesvegen ser 

ut til å ha større frisikt en de andre kryssene? 

Tatt til følge. 

- Siktsonen er justert 

 

 

X 

  

2 Edvart Høyåsen 

Wergelandsvegen 6, 

gnr./bnr. 23/126 

02.08.2020 

- Mener det blir helt feil å nå generelt forby fradeling for oppføring av 

nye boenheter. Til 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 tomten er ca. 

1,7 dekar, så en eventuell framtidig fradeling her, ville ikke bryte med 

dagens «boligtetthet på småhusbebyggelsen i kvadraturen på» 

Moseidmoen.  

 

- 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 

Ikke tatt til følge.  

- Før arbeidet med reguleringsplanen begynte ble det utarbeidet et 

mulighetsstudie som la føringen for hvor man skulle fortette og ikke. 

Det ble da politisk vedtatt at det skulle fortettes langs Bruvegen, samt 

beholde dagens struktur i kvadraturen uten vesentlig fortetting. 

 

Gjennom planarbeidet er det vurdert at i nevnt område åpnes det ikke 

opp for deling, men i andre områder på Moseidmoen er det foreslått 

fortetting.  

 

Forslag til nye plan er ikke strengere i bestemmelsene. Etter gammel 

plan var det heller ikke lov til fradeling, det måtte dispensasjon til.  

 

Bestemmelser om at det ikke tillates fradelinger opprettholdes.  
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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. 

3 Steinar Lunden,  

Nordahl Griegs veg 7 B,  

12.08.2020 

 

 

- 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. 

Tatt delvis til følge 

- Hovedtrekkene i forslag til plan opprettholdes. Høydene mellom 

Eidsvollsveg og Drivenesvegen er redusert til 3 etasjer mot Bruvegen.  

 

- BKS11 videreføres som eksisterende situasjon, med rekkehus og 

eneboliger. Rekkehus mot Per Gynts veg videreføres som dette i 

BKS12. Resterende areal er blitt BKS13, som legges opp til et 

fortettingsområde. I BKS13 kan det bygges i tre etasjer, 2 etasjer mot 

Strøymsvegen.  

 

- BBB4-2 er innlemmet i BKS5-1. Høyder er redusert til 9 meter. 

 

- Tatt med i bestemmelsene 

X X X 

4 Norsk Byggservice AS, på 

vegne av Trim Eiendom AS, 

Gnr./bnr, 23/358, 

13.08.2020 

- GBNR 23/358 består i dag av treningssenter og bolig. Dette ønskes 

opprettholdt, og at ny plan med bestemmelser tillater: Annen offentlig 

eller privat tjenesteyting (Bl.a treningssenter), kombinert med 

boligformål (Mulighet for boligformål også i 1.etg.).    

Tatt til følge 

- Området er satt til tjenesteyting/bolig, i 3 etajser. Høydene er redusert 

for å skape en god nedtrapping/harmoni med eneboligbebyggelsen. 

 

 

X X X 

5 Nina Mikalsen Steinsland og 

Egil Steinsland, 

Drivenesvegen 74, 

15.08.2020     

 

- 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.  

Tatt delvis til følge 

- Hovedtrekkene i forslag til plan opprettholdes. Høydene mellom 

Eidsvollsveg og Drivenesvegen er redusert til 3 etasjer mot Bruvegen 

 

- BKS11 videreføres som eksisterende situasjon, med rekkehus og 

eneboliger. Rekkehus mot Per Gynts veg videreføres som dette i 

BKS12. Resterende areal er blitt BKS13, som legges opp til et 

fortetningsområde. I BKS13 kan det bygges i tre etasjer, 2 etasjer mot 

Strøymsvegen.  

 

- Nevnte område reguleres som grønnstruktur, med mulighet for å 

opparbeide gang/sykkelveg. 

 

X X X 

6 Elin W Lilløy og Ole Louis 

Lilløy, 

Nordahl Griegs veg 10, 

14.08.2020 

Lik merknad som merknad nr 3.   Se svar merknad nr. 3     

7 Adrian Sægrov, 

Nordahl Griegs veg 8, 

15.08.2020 

 

 Lik merknad som merknad nr 3.    Se svar merknad nr. 3    



Side 3 

 

8 Johnny Hodnemyr, 

Eidsvollsvegen 8, 

16.08.2020 

 

- 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.  

 

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.  

Tatt delvis til følge 

- Hovedtrekkene i forslag til plan opprettholdes. Høydene mellom 

Eidsvollsveg og Drivenesvegen er redusert til 3 etasjer mot Bruvegen.  

 

- BKS11 videreføres som eksisterende situasjon, med rekkehus og 

eneboliger. Rekkehus mot Per Gynts veg videreføres som dette i 

BKS12. Resterende areal er blitt BKS13, som legges opp til et 

fortetningsområde. I BKS13 kan det bygges i tre etasjer, 2 etasjer mot 

Strøymsvegen.  

 

- BBB4-2 er innlemmet i BKS5-1. Høyder er redusert til 9 meter. 

BBB4-1 er endret til BKS15, met høyder og utnyttelse opprettholdes. 

BKS5-2 er redusert, til 8,5 meter. I BBB5 og BKS5-3 – BKS5-5 

opprettholdes utnyttelse og høyder, da dette området ligger 

sentrumsnært og tett på kollektivaksen.   

 

Tatt med i bestemmelsene.  

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Hege Harildstad og Jarle 

Kile,  

Nordahl Griegs veg 11, 

17.08.2020  

 

 

 Lik merknad som merknad nr 3.    Se svar merknad nr. 3    

10 Velforeningen i Lyngveien 

og Ringveien, 

17.08.2020 

 

- Utnyttelsesgrad BKS4 

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. 

 

- Grads Utnyttelse BKB1-1/ fjerning av park: 

Vi ber om at parken/friområdet, som er omtalt i Reguleringsvedtekter 

nord for Bruvegen, innlemmes i nytt planverk. Dette i tråd med de 

anbefalinger fylkesmannen har gitt i sitt brev datert 28. august 2017. 

 

 

 

 

- 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). Et bygg på 15,5 meter 

vil ta mye av solen på eiendommene på nordsiden. 

 

Tatt delvis til følge 

- Dagens utnyttelse ser ut til å ligge på 20-33 % BYA. Det ser ut til at 

kun en av eiendommene har fått lov til å bygge ut, ut over 20 % 

utnyttelse som ble lagt til grunn den gangen. Dette vil si at samtlige 

eiendommer innen BKS4 har fått en økt utnyttelsesgrad. Planen har til 

hensikt å videreføre dett området slik det er, med kjedehus, lik 

møneretning og høyder.  

 

- I kartet ser man en tydelig strek som skiller friområde/lekeplass og 

eiendommen 23/425. Parken på eiendommen 23/425 anses ikke som 

en offentlig park (enhet for park og idrett er leid inn til forvaltning av 

området, av boligstiftelsen). Feltet går ikke ut over eiendomsgrensene 

og heller ikke «tar» noe av det som tidligere var regulert til friområde. 

Det er regulert inn adkomst til friområdet.   

 

 

- Før arbeidet med reguleringsplanen begynte ble det utarbeidet et 

mulighetsstudium, datert 24.05.18, som la føringen for hvor man skulle 

fortette og ikke. Det ble da vedtatt at det skulle fortettes langs 

Bruvegen. Det legges til rette for en fornying av området med rekkehus, 

i 3 etasjer, inntil 65%-BYA.  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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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. 

11 Svein Johannessen     

Marcus Thranesvei 14, 

18.08.2020 

                  

 

Lik merknad som merknad nr 3.   Se svar merknad nr. 3    

12 Sameie Stemhei 14,  

v/ Per Erik Malterudbakken 

22.08.2020  

- 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. 

- Det er krav til detaljregulering av områdene i Stemhei.  

 

 

- Bestemmelsene er oppdatert med maks cotehøyder 

 X   

13 Arnstein Jeppestøl 

23.08.2020 

 

- Dekningsgrad BYA 

For område BFS1-3 foreslås maks BYA på 30 %. Jeg vil da påpeke at 

gnr 23/bnr 332 (Ringvegen 13, ifølge målinger via Norge i bilder, ser 

ut til å ha BYA på ca 60 %.). Ber om at alle tomter i BFS1-3 får lik 

dekningsgrad BYA som tidligere er blitt innvilget. Dette i tråd med 

tidligere vedtak fra fylkeskommunen når det gjelder mønehøyde.  

 

- 2. Videre ber jeg om at den nye planen viderefører muligheten til å 

kunne ha 2 boenheter,   

 

- 3. Bygging av blokk / fjerning av grøntarealer 

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. 

 

- 4.. Foreslår at område o_BLK4 omreguleres til boligformål. Pr i dag 

er dette lekeplass / friområde, men uten lekeapparater og lite brukt. 

Delvis tatt til følge 

- Dagens utnyttelse ser ut til å ligge på ca 30 %-BYA på nevnte 

eiendom. Dette vil si at samtlige eiendommer innen BFS1-3 har fått en 

økt utnyttelsesgrad i forhold til eksisterende plan. BYA er fotavtrykket 

på tomten, men BRA er bruksarealet i etasjene. Mønehøyden i 

områdeplanen er rejustert, for å ivareta områdets særpreg. Gitte 

dispensasjoner er ikke tatt med i vurderingen.   

 

- Planen viderefører muligheten til å ha enebolig eller tomannsbolig.  

 

 

- Det legges til rette for en fornying av området med rekkehus, i 3 

etasjer, inntil 65%-BYA. Det er regulert inn adkomst til friområdet.    

 

 

 

- Det er ikke ønskelig å regulere bort lekeområder.  

 

X X X 

14 Ragnhild Danielsson 

Ringvegen 20 

25.08.2020 

- 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. 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, 

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.  

  

- 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 

Tas ikke tilfølge 

- Planen fjerner ingen regulerte friområder. Planen viderefører området 

regulert til friområde, samt legger til rette for god adkomst til 

Sønningshaugen.  

 

 

 

 

- Planen viderefører vedtaket med blant annet fortetting langs Bruvgen, 

samt videreføring av eneboligbebyggelsen. 
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også kan virke mer innbydende på nyetablerte og på den måten bevare 

det gamle preget i eksisterende boligområder.   

 

15 Leif Henri og Unni Nilsen,  

Ringvegen 22 

26.08.2020 

 

- 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.  

 

- Det bør vurderes om det skal reguleres inn kjørbar adkomst for 

vedlikehold til Sønningshaugen fra Ringvegen i nordkanten av felt 

BKB1-1.  

Tatt til følge 

-  Det legges til rette for en fornying av området med rekkehus, i 3 

etasjer, inntil 65%-BYA. Det er regulert inn adkomst til friområdet.    

 

 

 

 

 

- Det er regulert inn en tre meter bred adkomst.  

 

X X X 

16 Martine og Kenneth Rødli, 

Haakon 7. Veg 24 

26.08.2020 

 

- At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det 

er skissert, 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.     

 

- Begrense antall nye leiligheter 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.     

 

 

 

- 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 at er ønsket å bevare.     

Tatt delvis til følge 

- Høydene mellom Eidsvollsveg og Drivenesvegen er redusert til 3 

etasjer mot Bruvegen. Det reguleres her i hovedsak til bolig, og 

tjenesteyting hvor treningssenteret, slik at dette kan videreføres.  

 

 

 

 

- Dette er ivaretatt gjennom bestemmelser, det hvor det er mer enn 3 

etasjer.  

- Detaljert plassering av bebyggelse vil bli fastsatt gjennom 

detaljregulering.  

- Byggegrenser i forsalg til plan opprettholdes.  

 

 

 

- Dette er innarbeidet i bestemmelsen 

 

- Utnyttelsesgraden er redusert til 65%-BYA. I bestemmelsene er det 

krav om utearealer og lek.  

 

- Planen går ikke så i detalj at den fastsetter antall boenheter for 

fortettningsområder. Noen av områdene er redusert i etasjeantall, For å 

redusere biltrafikken er det kun krav om 1 parkeringsplass til 

leilighetsbygg. Planen legger til rette for gode forhold for myke 

trafikanter, og det er godt kollektivtilbud. Ved planlegging av nye 

bygg har disse krav om lekeplasser. Området vil i så tilfelle få flere 

lekeplasser ungene kan benytte seg av, samt opprustning av gamle.  

Innkjøringen vil bli avklart i detaljreguleringsplanen, hver beste 

plassering vil bli vurdert.  

 

- BKS11 videreføres som eksisterende situasjon, med rekkehus og 

eneboliger. Rekkehus mot Per Gynts veg videreføres som dette i 

BKS12. Resterende areal er blitt BKS13, som legges opp til et 

fortetningsområde. I BKS13 kan det bygges i tre etasjer, 2 etasjer mot 

X X X 
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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.      

 

- Det må ikke tillates blokkbebyggelse i BBB4-2, 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. 

Strøymsvegen, inntil 65%BYA. Dette i tråd med andre 

fortettingsområder mot Bruvegen. 

 

 

 

 

 

 

- Byggegrensen er økt til 8 meter fra senterlinje, og bebyggelsen er 

justert ned til 8 meter mot Strøymsvegen.  

 

 

 

 

- BBB4-2 er innlemmet i BKS5-1. Høyder er redusert til 9 meter, med 

krav om saltak. BKS5-1 har i dag ikke lik møneretning som resten av 

kvadraturen, det settes ikke krav om møneretning på BKS5-1. 

Byggegrense fra Eidsvollsvegen er 8 meter. Her er det også lagt inn 

fortau.  

 

 

17 Steinar Skeie, 

Eidsvollsvegen 7 

26.08.2020 

Lik merknad som merknad nr 16.   Se svar merknad nr 16.     

18 Jan-Erik Olsen 

Per Gynts veg 21 

26.08.2020 

Lik merknad som merknad nr 16.   Se svar merknad nr 16.    

19 Johnny Andreassen 

Eidsvollsvegen 

26.08.2020 

Lik merknad som merknad nr 16.   Se svar merknad nr 16.    

20 Dag Robert Aas 

Per Gynts Veg 16 

26.08.2020 

Lik merknad som merknad nr 16.   Se svar merknad nr 16.    

 

21 Anne Monica Borgemyr   

Per Gynts vei 16 

26.08.2020 

Lik merknad som merknad nr 16.   Se svar merknad nr 16.    

22 Jan Erik Mjaavatn  

Per Gynts Veg 14 

27.07.2020 

Lik merknad som merknad nr 16.   Se svar merknad nr 16.    
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23 John Bekkhus 

Eidsvollsvegen 9 

27.07.2020 

Lik merknad som merknad nr 16.   Se svar merknad nr 16.    

24 Vennesla boligstiftelse 

Ringvegen, Parkevegen, 

Fjellvegen, 

27.08.2020 

- 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.    

 

- 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%. 

- Tas til orientering 

 

 

 

 

 

 

- Tas til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

- Planen legger opp til at Bruvegen bli forkjørsveg.  

 

 

 

- Utnyttelsesgraden som lå til grunn når det ble bygget her var 25 %. 

Utnyttelsesgraden økes til 35%-BYA. Dette blir lik øking som 

resterende boliger i kvadraturen (fra 20 %-BYA til 30%-BYA). 

Dersom det er ønskelig med personalbase må dette etableres innenfor 

gitte rammer. 

 

 

 

- Utnyttelsesgraden som lå til grunn når det ble bygget her var 25 %. I 

senere tid har det både kommet garasje som ikke var inkludert i disse 

25 %, samt parkeringsplasser langs Hunsfosvegen.  

Utnyttelsesgraden økes til 35%-BYA. Dette blir lik øking som 

resterende boliger i kvadraturen (fra 20 %-BYA til 30%-BYA). 

 

   

25 Finn Håkon Frantzen 

Per Gynts Veg 18 

27.08.2020 

Lik merknad som merknad nr. 16.   Se svar merknad nr. 16.    

26 Jens Olaf Lien, Edvart 

Høyåsen, Svenn Erik 

Kvannes, Per Steffen Hagen, 

Hilde Gundersen Reber, 

Peder Fossli, Geir terje 

Dyrskog, Alexander Etsy 

Jensen,Stian Coldal, Rune 

Fjellstad, Beate Nygård, 

Inger lise Friberg, Torunn 

Lik merknad som merknad nr. 3 Se svar merknad nr. 3    
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Wergeland, Tor Jarle 

Wergeland, Anine Granly, 

Jan Inge Nygård, Andreas 

Mykland, Per Ivar Iversen, 

Hermod Førde, Liv Larsen, 

Aud og Leif Hansen, 

Tormod Jensen, Martins 

Zarins, Rolf Egil Eidet, 

Gunn Berit Gundersen, Aud 

Karin Aabel, Mariann Guck, 

Marie Antonie Hansen, 

Bjørn Forgard, Signe Berit 

Augland, Lena Geirdal, Brit 

Marie Olsen, Dreng 

Thomassen, Randi Akselsen, 

Liv Betty Ingebretsen, David 

Tørressen, Kjell Omdal, Geir 

Thomassen, Preben Larsen, 

Henriette Iversen og Sven 

Jarl Iversen, Anne 

Ekebakken, Stein Erik 

Olsen, Gunnar Kavenes, 

Linda Zakariassen,  Leif R. 

Sakariassen, Sigmund 

Fjellestad, Anne Kirsten 

Homme, Torfinn 

Hildebrandt, Øystein 

Hildebrandt, Finn 

Lundevold, Christine 

Gustavsen, Katrine 

Honnemyr, Svein Erik Foss, 

Silje Hugdahl, Elinor 

Røysland, Marion Villero, 

Stig Lunden, Kjetil Eggen, 

Kariann Øigarden, Jan Åge 

Kristiansen, Svein Bærø, 

Inger Brita Melling, Mabel 

Nyland, Britt og Fred Bonde 

Lykkås, Chris Andre 

Martinussen, Jorunn Halland 

og Terje Strand, Anne Marie 

Askedal, Tore Olsen, Jarl R. 

Holberg,  Vibeke Lunden, 

Jan Rosaas, Reidar Hansen, 

Solfrid Dåstøl, Alfred Guse 

og Henni Guse, Sigbjørn 

Ravnevand, Kjersti 

Simonstad, Øyvind Møretrø, 

Paul S. Martinsen,  Helene 

Nor 
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27 Jens Olav Lien 

Haakon 7. veg 16 

27.08.2020 

 

 

Lik merknad som merknad nr. 16.   Se svar merknad nr. 16.    

28 Ronny Steinsland  

Per Gyntsveg 5 

27.08.2020 

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, 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.     

 

- 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.     

 

- 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.    

- Tatt delvis til følge 

 

 

 

- 1. Hovedtrekkene i forslag til plan opprettholdes. Boligområdet sør for 

bruvegen (mellom Drivenesvegen og Eidsvollsvegen) er endret til 

blokkbebyggelse i 3 etasjer og redusert utnyttelse til 65%-BYA. Etter 

en vurdering ses det at dette er mere hensiktsmessig med tanke på 

behov og fremtidig utvikling.  

 

 

 

- Dette er ivaretatt gjennom bestemmelser 

 

- Detaljert plassering av bebyggelse vil bli fastsatt gjennom 

detaljregulering.  

- Byggegrensen er økt til 8 meter fra senterlinje, og bebyggelsen er 

justert ned til 8 meter mot Strøymsvegen.  

 

 

- Dette tatt med i bestemmelsene 

 

- Utnyttelsesgraden er redusert til 65%-BYA. I bestemmelsene er det 

krav om utearealer og lek.  

 

- Planen går ikke så i detalj at den fastsetter antall boenheter for 

fortettningsområder. Noen av områdene er redusert i etasjeantall, For å 

redusere biltrafikken er det kun krav om 1 parkeringsplass til 

leilighetsbygg. Planen legger til rette for gode forhold for myke 

trafikanter, og det er godt kollektivtilbud. Innkjøringen vil bli avklart i 

detaljreguleringsplanen, hver beste plassering vil bli vurdert. 

 

- BBB4-2 er innlemmet i BKS5-1. Høyder er redusert til 9 meter, med 

krav om saltak. BKS5-1 har i dag ikke lik møneretning som resten av 

kvadraturen, det settes ikke krav om møneretning på BKS5-1. 

Byggegrense fra Eidsvollsvegen er 8 meter. Her er det også lagt inn 

fortau.  

 

 

X X X 
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29 Tor Arvid Omdal     

Eidsvollsvegen 10 

27.08.2020 

Lik merknad som merknad nr. 8 Se svar merknad nr. 8.  

 

   

30 Øystein Iversen 

Eidsvollsvegen 4 

27.08.2020 

Lik merknad som merknad nr. 8 Se svar merknad nr. 8.  

 

   

31 Nordre Moseidmoen 

velforening v/Henrik Lian 

27.08.2020 

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: 

 

- At bebyggelsen langs Bruvegen ikke blir høyere enn 3 etasjer. Slik det 

er skissert, 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. 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 ang 

stedsutvikling/bokvalitet. 

- 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, samt skjerme for innsyn fra nye bygg inn.  

- Byggestil, materialvalg og fasader må harmonerer med dagens 

bebyggelse og nybygg må stå i stil med hverandre.  

- Utnyttelsesgraden må begrenses til maks 45 %. Det for å sikre grønne 

utearealer for alle og plass til å leke for barn. 

 

- Begrense antall nye leiligheter 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. 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. 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. 

- Tatt delvis til følge 

 

 

 

- Hovedtrekkene i forslag til plan opprettholdes. Boligområdet sør for 

bruvegen (mellom Drivenesvegen og Eidsvollsvegen) er endret til 

blokkbebyggelse i 3 etasjer og redusert utnyttelse til 65%-BYA. 

Omrdet vest for ringvegen (BKS16) er redusert til rekkehusbebyggelse 

i 3 etasjer.  Etter en vurdering ses det at dette er mere hensiktsmessig 

med tanke på behov og fremtidig utvikling.  

 

 

- Tas til orientering 

 

 

- Dette er ivaretatt gjennom bestemmelser 

 

- Detaljert plassering av bebyggelse vil bli fastsatt gjennom 

detaljregulering.  

- Byggegrensen er økt til 8 meter fra senterlinje, og bebyggelsen er 

justert ned til 8 meter mot Strøymsvegen.  

 

 

-  Dette er tatt med i bestemmelser 

 

- Utnyttelsesgraden er redusert til 65%-BYA. I bestemmelsene er det 

krav om utearealer og lek.  

 

- Planen går ikke så i detalj at den fastsetter antall boenheter for 

fortettningsområder. Noen av områdene er redusert i etasjeantall, For å 

redusere biltrafikken er det kun krav om 1 parkeringsplass til 

leilighetsbygg. Planen legger til rette for gode forhold for myke 

trafikanter, og det er godt kollektivtilbud. Innkjøringen vil bli avklart i 

detaljreguleringsplanen, hver beste plassering vil bli vurdert. 

Det er krav om at min. 80% av parkering skal i kjeller.  

  

 

 

 

 

 

 

X X X 
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Dette kan sikre ett sammenhengende grønt område inn mot Haakon 7. 

veg og trolig være praktisk og til glede for nye og eksiterende beboere.  

 

- 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 at er ønsket å bevare, side 49 i 

Planbeskrivelsen. 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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 

 

 

 

- BKS11 videreføres som eksisterende situasjon, med rekkehus og 

eneboliger. Rekkehus mot Per Gynts veg videreføres som dette i 

BKS12. Resterende areal er blitt BKS13, som legges opp til et 

fortetningsområde. I BKS13 kan det bygges i tre etasjer, 2 etasjer mot 

Strøymsvegen, inntil 65%BYA. Dette i tråd med andre 

fortettingsområder mot Bruvegen. 

 

 

 

- Rettet opp i samsvar med punkt ovenfor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Byggegrensene er justert noe, om måler nå 8 meter fra senterlinje veg. 

Dette stemmer godt overens med bestemmelser i gammel plan (5 meter 

fra vegkant). 

 

 

- Byggegrenser fra senterlinje veg er 8 meter 

 

 

 

 

 

- BBB4-2 er innlemmet i BKS5-1. Høyder er redusert til 9 meter, med 

krav om saltak. BKS5-1 har i dag ikke lik møneretning som resten av 

kvadraturen, det settes ikke krav om møneretning på BKS5-1. 

Byggegrense fra Eidsvollsvegen er 8 meter. Her er det også lagt inn 

fortau.  

 

 

 

 

 

- Det skilles på det som friområde og uteområde som tilhører 

eiendommen 23/425. Parken på eiendommen 23/425 anses ikke som 

en offentlig (enhet for park og idrett er leid inn til forvaltning av 

området, av boligstiftelsen). Feltet går ikke ut over eiendomsgrensene. 
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o_GF1. Vi ber derfor om at grøntområdene på tomt BK1-1 samles på 

et område i tilknytning til o_GF1. 

Det er nå regulert inn adkomst til friområdet mot eiendomsgrensa i 

nord 

32 Øyvind Ingebretsen 

Wergelandsvegen 2 

27.08.2020 

- 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. 

Tatt delvis til følge 

- Bolig og næring opprettholdes, men høydene er redusert til 8,5 meter 

og utnyttelse på 35 % BYA.  Dette tilsvarer 5 meter 1 etasje med 

næring, og 3,5 m. 2 etasje bolig., alternativt 2 etasjer med bolig.  

 

- frisiktlinjer er rettet opp, og planen regulerer hva som er kommunalt 

område (grått) og hva som kan brukes til bolig. 

   

33 Martha Norheim, 

Ringvegen borettslag 

27.08.2020 

- 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. 

 

- Plan- og økonomiutvalgets vedtak 09.06.2020, sak 44/20, vedtakets 

punkt 3 omhandler bl.a. Planid 1998007, Barnehage og Planid 

2002001, Fjordparken. Disse har direkte innvirkning for tomteareal og 

beboerne i Ringvegen 23. Barnehagen er helt avstengt med gjerde, og 

all ferdsel til og fra Fjordparken går via blokkas fellesareal (regulert av 

kommunen?), både foran langs hele blokka og benyttelse av 

parkeringsplasser. Det er borettslaget som ivaretar alt vedlikehold for 

eget tomteareal.  

 

 

- området er redusert til rekkehusbebyggelse på maks 10 meter, med 

krav om saltak. Sol skyggeanalyser må bli utarbeidet i forbindelse med 

detaljregulering.  

 

- Det er nå regulert adkomst til stien langs elva nord for lekeplassen.  

 

   

34 Kenneth Martiniussen 

Haakon 7.vei 18 

27.08.2020 

Lik merknad som merknad nr. 16.   Se svar merknad nr. 16    

35 Jarle Lie  

Haakon 7 veg 14 

28.07.2020 

 

Lik merknad som merknad nr. 16.   Se svar merknad nr. 16    

36 Terje Mathisen 

Strøymsveien 5 

28.08.2020 

- Den planlagte tillate utnyttelsen i BKB4-2 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.  

- BKB4-2 er skalert ned og tar hensyn til bakenforliggende, lite signaler 

på at det blir noen endringer her i nærmeste fremtid. Bolig og næring 

opprettholdes, men høydene er redusert til 8,5 meter og utnyttelse på 35 

% BYA. Dette tilsvarer 5 meter 1 etasje med næring, og 3,5 m. 2 etasje 

bolig., alternativt 2 etasjer med bolig.  
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37 

 

Geir Svendsen  

Haakon 7 veg 7b 

28.08.2020 

Vidar og Anette Sletner 

Lillevegen 1,  

Arnold Tambini Haakon 7 

veg 12,  

Berit og Rolf A. Borgersen 

Wergelandsvegen 7,  

Tove Anita Tverå og Børge 

Rosenquist Per Gyntsveg 3b,  

Erlend Thomassen 

Montjønnvegen 12,  

Gunnar Andreassen 

Strøymsvegen 19c,  

Kåre Gustav Berg Andresen 

Parkvegen 12,  

Laila Skovly Strøymsvegen 

19 b,  

Linda Erklev Stemhei 4, 

Luciana Villora Parkvegen 

4d,  

Marilyn Paulsen 

Hunsfosvegen 9b,  

Rolf Inge Augland 

Parkvegen 4 B,  

Sigfrid Witzøe Nordahl 

Griegs veg 14,  

Stein Erik Røinås 

Hunsfosvegen 27,  

Tommy Akselsen Fjellvegen 

3a,  

Tone H. Robertsen Haakon 

7. veg 22,  

Tor Arne Finnestad 

Wergelandsvegen 10,  

Lillian Heistad 

Strøymsvegen 19 a 

 Lik merknad som merknad nr 3.    Se svar merknad nr. 3    

38 Svendsengruppen AS 

28.08.2020 

 

- I reguleringsbestemmelsene under §3.2, må det rettes at BKB5 ikke 

har krav til detaljregulering (BKB5 er endret fra opprinnelig 

benevnelse BKB2-3). 

- Foreslår preisering vedr. sandlekeplass som samsvarer med 

områdeplanen i Sentrum nord, «Sandlekeplass skal plasseres på 

bakkenivå eller på lokk over 1.etg.».  

 

- BBB4-1. For å få en rasjonell oppbygging av parkeingsanlegg for bil, 

bodareal, heis og trapphus, er det ønskelig at byggegrensen for 

parkeringsanlegget reduseres til 2 meter fra eiendomsgrense mot vest 

(BBB4-2). Parkeringsanlegget vil ligge lavere enn naboeiendommen og 

vil derfor ha lite/ingen praktisk betydning for naboeiendommen. 

- Rettet opp 

 

 

- Tatt med i bestemmelsene 

 

 

 

-Dette er en områdeplan og går i utgangspunktet ikke så i detalj som å 

fastsette byggegrense mot naboeiendom. I dette tilfellet kan BKS15 gå 

direkte til byggesak, byggegrense på 4 meter fra naboeiendom 

opprettholdes. (BBB4-1 er blitt BKS15). for å fastsette slike detaljer bør 

området heller detaljreguleres. 
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-Vi foreslår en presisering vedr. sanlekeplass som samsvarer med 

områdeplan i Sentrum nord, «Sandlekeplass skal plasseres på 

bakkenivå eller på lokk over 1.etg.».  

 

- BKS12. Når det gjelder våre eiendommer på gnr 23 bnr 316/399 som 

inngår i BKS12, vil disse være egnet for en betydelig høyere utnyttelse 

enn hva som fremgår av forsalg til områdeplanen uten at det vil gå på 

bekostning av kvalitetene for nabobebyggelsen. Området vil på sikt 

være modent for en revitalisering og økt fortetting, og det vil derfor 

være riktig gjennom områdeplanen å tilrettelegge muligheten for dette. 

 

-Vi har tidligere spilt inn forsalg til kommunen om at vår eiendom og 

kommunens lekeplass o_BLK5 kan utvikles som helhet, og hvor man 

ser nærmere på den mest egnede plassering av ny lekeplass ift. 

Fremtidige leiligheter vil være fornuftig i dette området. Det kan også 

tenkes at BKB2-1 kan inngå i dette for å sikre mest mulig helhetlig 

utvikling i denne enden av Haakon 7. veg, uten at dette er klarert med 

eier av denne eiendommen.  

-Tatt med i bestemmelsene  

 

 

 

- området er økt til 65 % BYA.  

 

 

 

 

 

 

- Å flytte lekeplassen inn mot kvadraturen hadde vært bedre, men 

kommunen ikke har hånd om andre arealer i området. Planen omtaler at 

lekeplassen kan plasseres et annet sted i en detaljregulering av BKS13. 

39 Morten Olsen 

28.08.2020 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Plassering av batterifabrikk omfattes ikke av denne 

planen, og ikke heller aktuelt i dette området.  

   

40 Kjetil Wiik 

Drivenesvegen 32 

28.08.2020 

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 40 km/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 

En reguleringsplan kan ikke regulerer fartsgrenser, dette gjøres 

gjennom skiltplan. Det er helt rett at det er mange barn og unge som 

bruker vegen, planen legger derfor til rette for en gang- og sykkelveg 

langs vegen. Innspillet tas med videre til trafikksikkerhetsplanen.  
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sykkelsti er bygd og også i fremtiden når gang og sykkelsti er en 

realitet. 

 

 

 

41 Per Knudsen 

28.08.2020 
- 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 fra SPAR Bruvegen til Moseidmoen Barneskole, har 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.  

  

- Tas til orientering 

 

 

 

 

 

- store deler av «kvadraturen» beholdes slik den er med 

eneboligbebyggelse.  

 

 

- i mulighetsstudier ble det vedtatt hvor man skulle bevare og fortette i 

ulike områder. Det er ønskelig å beholde eneboligbebyggelsen som 

tilhører kvadraturen, samt fortette langs bruvegen, stemhei, 

askedalsvegen samt ravnåsvegen. 

   

42 Koordinerende og 

helsefremmende enhet, 

Vennesla kommune 

- 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 

- Tatt til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tatt til orientering 
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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.  

   

- 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%.  

 

 

 

 

- Tatt til orientering. Planen femmer nå at området blir regulert til 

rekkehusbebyggelse.   

  

- Planen legger opp til at Bruvegen bli forkjørsveg.  

 

 

 

- Utnyttelsesgraden som lå til grunn når det ble bygget her var 25 %. 

Utnyttelsesgraden økes til 35%-BYA. Dette blir lik øking som 

resterende boliger i kvadraturen (fra 20 %-BYA til 30%-BYA). 

Dersom det er ønskelig med personalbase må dette etableres innenfor 

gitte rammer. 

 

 

 

- Utnyttelsesgraden som lå til grunn når det ble bygget her var 25 %. I 

senere tid har det både kommet garasje som ikke var inkludert i disse 

25 %, samt parkeringsplasser langs Hunsfosvegen.  

Utnyttelsesgraden økes til 35%-BYA. Dette blir lik øking som 

resterende boliger i kvadraturen (fra 20 %-BYA til 30%-BYA). 

 

43 Bjørn Marius Dagsland 

Eidsvollsvegen 20    

28.08.2020 

Lik merknad som merknad nr. 16.   Se svar merknad nr. 16    

44 Ingrid Mangseth Andersen 

Eidsvollsvegen 20 

28.08.2020 

Lik merknad som merknad nr. 16.   Se svar merknad nr. 16    

45 Randi Løvdal  

Per Gynts vei 18 

28.08.2020 

Lik merknad som merknad nr. 16.   Se svar merknad nr. 16    

46 Vennesla barne- og 

ungdomsråd 

20.08.2020 

- 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.  

 

Tatt til orientering    
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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. 

47 Karl Merslang på vegen av: 

Suzanne Grapendaal og 

Marius Nystøl, 

Gnr. 23, bnr. 100 

11.11.2020 

- 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.  

 

Ikke tatt til følge.  

- Før arbeidet med reguleringsplanen begynte ble det utarbeidet et 

mulighetsstudie som la føringen for hvor man skulle fortette og ikke. 

Det ble da politisk vedtatt at det skulle fortettes langs Bruvegen, samt 

beholde dagens struktur i kvadraturen uten vesentlig fortetting. 

 

Gjennom planarbeidet er det vurdert at i nevnt område åpnes det ikke 

opp for deling, men i andre områder på Moseidmoen er det foreslått 

fortetting.  

 

Bestemmelser om at det ikke tillates fradelinger opprettholdes.  

 

   

48 Leif Sakariassen på vegen av 

Finn Loe Eliasssen 
- Finn Ole Eliassen, i sin tid fikk dispensasjon fra reguleringsplanen for 

Moseidmoen, til å kjøpe arealet for å etablere parkeringsplass bak 

bygget, i buffersonen. Dispensasjonen er nå gått ut.  

- Ønsker at 6,5 meter fra eiendomsgrensen blir regulert til 

parkeringsareal.  

- 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. Se vedlagt tegning.  

Ikke tatt til følge 

- Det er ikke ønskelig at støyvollen reduseres i bredde eller forskyves 

slik som vist, da industriområdet ligger svært tett på boligområdet. Det 

er heller ikke ønskelig å regulere bort eksisterende grøntområder, 

vegetasjonen i området er viktig å bevare. Det kan bli plass til begge 

deler, gang- og sykkelsti og parkeringsareal, men da mister en 

særpreget med denne trassen.  

 

Med parkeringsarealet vil bebygd areal overskride tillatt utnyttelse på 

50 %.   
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-  

-  

48 Svendsengruppen AS 

13.03.2021 
- Foreslår et alternativ med rekkehus på tomt 23/425. 

Skissen viser 25 rekkehus, med fellesareal og parkeringsplasser.  

Husene er 6x10 og 12 meter, i to etasjer (med mulighet for loft. 

Høyden er da 10 meter. Målgruppen er unger familier i 

etableringsfasen.  

 

Dette er basert på samme prinsipp som for rekkehusutbyggingen på 

Lund, 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.  

Tas til følge. 

Kommunen ser behovet for å prøve å tilrettelegge for unge familier i 

etableringsfasen og ser at denne tomten egner seg godt. Innspillet er 

innarbeidet i planen som rekkehus inntil 10 meter, med en utnyttelse på 

65%.   

   

50 Norsk Byggservice viser til samtale i slutten av mars d.å.  

I forslag til reguleringsbestemmelser står det under §3.1 blant annet at 

«Detaljreguleringen skal omfatte hele det aktuelle feltet og eventuelt 

tilstøtende veiareal/fortau, grønnstruktur og lek.» 

  

Forslagsstiller meddeler herved at man ønsker å kun detaljregulere 

egen eiendom, gbnr 23/368 Stemhei 12 (og eventuelt til senter av 

tilstøtende vei/fortau). Dette på grunn av usikker fremdrift dersom hele 

Tatt til følge 

- BKS5-4 er blitt delt opp i to felt 
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feltet skal involveres, og for å ha så god oversikt som mulig på egen 

planprosess. 

 

 Høringsinstanser:      

01 Statens vegvesen, 

Transportforvaltning sør, 

02.07.2020 

Bemerker at foreslåtte byggegrense på norde side av Bruvegen er 

inntegnet på areal for frisiktsoner i vegkryss. 

 

I tillegg bør også behov for areal langs fylkesvegen med tanke på 

leskur ved busslomme vurderes.   

Dette er rettet opp. 

 

 

Annet vegareal er tatt med, leskur kan plasseres her.  

X   

02 Norsk maritimt museum, 

01.07.2020 

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. 

Tatt til orientering    

03 Fylkesmannen i Agder 

08.09.2020 

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. 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.   

 

-1. 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.  

-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.   

 

-2.Støy. Deler av planområdet er støyutsatt. I reguleringsbestemmelsen 

§ 2.5.1 står følgende: «Støyretningslinje T-1442-2016 skal følges.» 

Reguleringsplanen må ha bestemmelser om hvilke støygrenser som 

skal overholdes.  

-Vi ber om at bestemmelsen om MUA konkretiserer at innglassede 

balkonger ikke kan medregnes i MUA.  

-Videre ber vi om at det stilles krav om stille side for alle boenheter.  

  

-3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1. Barnetråkksregistreringene og bearbeidingen av disse er i større grad 

tatt inn i planbeskrivelsen 

 

 

 

 

-Kommunen har sett behovet for flere lekearealer, men det er ingen 

tilgjengelige områder som er aktuelle og som egner seg for dette.  

Det er vist flere snarveier inn til grønttraseen som stekker seg mot 

sentrum og mosiedmoens nordre del, og hunsøya i sør.  

Det er nå regulert inn adkomst for myke trafikanter til Hunsøya. 

 

 

-2. Bestemmelser ang støy er oppdaterte med støygrenser 

 

 

 

- Det må det tas stilling til i detaljregulering, da en har evt 

støyproblematikk.  

- Innarbeidet i bestemmelsene 

 

 

-3. Hensynssone er innarbeidet med krav om tiltaksplan. 

Dokumentasjon er gjennomgått, og det er ikke nødvendig å 

gjennomføre tiltak ved fortsatt bruk av området til landbruk, utendørs 
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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.  

  

-4. Naturmangfold  

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.  

fritidsaktiviteter og rekreasjon. Dette fremkommer ogaå i 

planbeskrivelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4. 

Trærne er regulert inn, og med hensynssone bevaring naturmiljø.  

 

 

 

 

 

-Rettet 

04 Agder fylkeskommune -1. Stedsutvikling/bokvalitet  

Vi mener imidlertid at det også burde legges inn byggegrenser mot de 

«indre hagene» i kvadraturen. Dette for å bevare dagens hovedstruktur 

med mest mulig grønt i kvartalenes indre. Det vises her til figur 42 i 

planbeskrivelsen som viser en prinsippskisse for å oppnå en høyest 

mulig andel av grønt på tomtene. 

 

-2. Friluftsliv/grønnstruktur  

Det er også positivt at planforslaget sikrer grønne snarveier fra 

bebyggelsen og ut til turstinettet. Imidlertid kan det med fordel 

reguleres inn flere slike.  

-I kommuneplanens arealdel er det vist fremtidig turdrag/turvei mellom 

Ravnåsveien 418 og 420. Det gis råd om at traseen bør tegnes inn på 

plankartet slik at ikke muligheten for ferdsel og eventuell videre 

tilrettelegging av turstien langs Otra vanskeliggjøres.  

-Videre er det også i kommuneplanen vist fremtidig turdrag/turvei fra 

Venneslabroa til Hunsøya via damanleggene. Denne traseen vil være 

viktig for sammenkoblingen av Moseidmoen og Hunsøya. Vi gir råd 

om at kommunen legger inn en grøntkorridor ved Stemhei 12, og ned 

til o_GF3, slik at en sikrer god kobling mellom boligområdene og 

turstien og videre mot Hunsøya.  

-Av hensyn til allmenn ferdsel og opphold langs vassdrag, samt 

mulighet for kobling mot turdrag mot Hunsøya, gir vi også råd om at 

østre del av BKS5-4 tas ut. Her bør avgrensningen for BKS5-4 følge 

avsatt område for boligbebyggelse i kommuneplanen, og ikke trekkes 

inn i kommuneplanens LNF-område med hensynssone friluftsliv 

(H530). 

 

3. Barn og unges interesser  

-Vi mener at barn og unges interesser i stor grad er ivaretatt i planen. I 

planbeskrivelsen fremgår det at et areal nord for Ringvegen skal 

reguleres til kvartalslekeplass. Det bør fremgå i bestemmelsene at dette 

 

Byggegrense mot de indre hagene er lagt inn i plankartet 

 

 

 

 

 

 

-Kommunen ha regulert inn flere adkomster til friområder 

 

 

-Kommunen ønsker ikke å regulere inn traseen, men har regulert inn 

adkomster til grøntområdene.  

 

 

-Grøntkorridoer er lagt inn. 

 

 

 

 

 

-Formålsgrensen for bebyggelse er justert mot omgivelser og terreng.  

 

 

 

 

 

 

 

-bestemmelsene er endret 
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område skal opparbeides som en kvartalslekeplass, jf. arealkrav for 

lekeområde som fremgår av kommuneplanens arealdel.  

-Sønningshaugen er nevnt i planbeskrivelsen som et populært 

lekeområde. Det er flere tilkomster inn til friområdet fra nord. Det bør 

imidlertid vurderes å sikre flere tilkomster til området også fra sør. 

 

4. Samferdsel  

-Vi vil likevel anbefale kommunen å sette av areal til en eventuell 

fremtidig intern kollektiv/taxus-trase mellom sentrum/Moseidmoen og 

Hunsøya. Det er imidlertid høydeforskjell mellom områdene, og slik vi 

ser det kan dette være utfordrende å få til. Kommunen oppfordres til å 

ta kontakt med fylkeskommunen for å drøfte dette nærmere. 

-Gang-/sykkelvei og fortau svinges inn ved busstoppene og 

fylkeskommunen anbefaler at gang-/sykkelveien også svinges inn i 

kryss med Bruvegen. Det må settes av nødvendig areal til busskur i 

planen.  

-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 må 

utvides til minst 1,5 meter, gjerne mer.  

-Mellom fylkesvei og BKB2-2 er det også noe høydeforskjell, som det 

må tas hensyn til.  

-Byggegrensen i felt BKB1-1 og BKB2-2 må flyttes inn i tilknytning til 

kantstopp for buss.  

-Trafikkdeler mellom fylkesvei og gang-/sykkelvei kan med fordel 

utvides, ut over minimumskrav i veinormalene på 1,5 meter.  

-Langs fylkesvei (o_SKV1) mangler det flere steder areal til annen 

veigrunn. Med tanke på drift/vedlikehold, snøopplag mv. må det 

innarbeides minst 1,5 meter til annen veigrunn (jf. punkt over), før 

sluttbehandling av planen.  

-Rundkjøringen vest i planen på fylkesveien mangler også frisiktlinjer. 

-Når det gjelder o_SGS7 er denne vist som fortau i planen, her burde 

det også 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 område 

hvor det er ønske om å få til et bedre busstopp. I forslag til plan flyttes 

derfor atkomsten til fv. 454. Fylkeskommunen har ingen merknader til 

endringen, men det bør vurderes en justering av o_SKV2 mot vest, til 

enden av parkeringsplassen.  

-Når det gjelder Fv. 7 Ravnåsveien/Drivenesveien pågår det 

reguleringsarbeid for Moseidmoen skole og tilliggende trafikkarealer. 

Vi forutsetter at o_SV2 og o_SV3 i områdeplanen samkjøres med dette 

reguleringsarbeidet.  

-Det foreslås å flytte sørgående bussholdeplass ved idrettsbanen, men 

det sies ikke noe om ny plassering. For fremføring av gang-/sykkelvei 

langs Ravnåsveien antydes det en reduksjon i veibredden til 

fylkesveien. Dette er trolig ikke aktuelt for fylkeskommunen å gå inn 

for en slik løsning.  

 

 

-Det er lagt inn adkomst lengre sør på Ringvegen, som også har god 

tilknyttning til o_BLK 4 og friområdet langs elva.  

 

 

 

- veien mellom Mosiedmoen og Hunsøya er regulert til gang/sykkelveg, 

videre i Hunsfosvegen prioriteres myke trafikanter, men smalere 

kjøreveg og fortau. Skulle taxus bli aktuelt i fremtiden må man sjekke 

ut hvilken rute som skal benyttes og om det er plass til taxus på 

gang/sykkelvegen, og evt skilte med tillatt kjøring.  

-Gang/sykkelveg svinger nå inn ved kryssene. Leskur kan sette opp i 

annet vegareal. 

 

 

-Siden senterlinjen på bruvegen er foskjøvet noe nordover, er 

byggegrensen økt til 12 meter. 1.5 meter annet vegareal er lagt til.  

 

 

 

-gang/sykkelvegen vil bli leggene omtrent der det er i dag. 

 

- tatt med 

 

 

- denne er økt til 2,5 meter langs Bruvegen 

 

-Langs fylkesvegen i vest er det lagt til annen veggrunn inntil 

eiendomsgrensen (mer enn 1,5 meter). 

 

 

-Frisiktlinjer er tatt inn 

-Beholdes som fortau, da dette er hensiktsmessig inn mot brua.  

 

-rettet opp 

 

-avkjørselen er justert noe 

 

 

 

 

-planen samkjøres 

 

 

 

-Det er foretatt en ny gjennomgang av bussholdeplasser, nevnt busstopp 

beholdes. Det gjøres ingen endringer i Ravnåsvegen.  
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-For o_SV2, o_SV3 og o_SV5 må det sjekkes om det er satt av 

tilstrekkelig areal til veiformål, og om det vil være behov for areal til 

midlertidig anleggsområde, for realisering av planen.  

-Dagens kryss med Tjønnvollvegen foreslås utbedret, og det er i 

oversendelsen lagt ved skisse som viser hva som vil være mulig å få til, 

uten at bebyggelsen røres. I områdeplanen reguleres det for gang-

/sykkelvei langs nord- og østsiden av fylkesveien, og vi mener det ikke 

i tilstrekkelig grad er vist hvordan denne skal føres forbi krysset. Det er 

betydelige høydeforskjeller mellom fv. og kv., som må håndteres.  

-Vi foreslår følgende tilføyinger/endringer i bestemmelsene: 

- Tilføyes i § 4.1.14.1: «For fylkesvei gjelder veinormalene til 

Statens vegvesen».  

- Følgende endres i § 4.1.17.1: Det er gang-/sykkelvei på 

deler av strekningen, og bestemmelsen må endres i samsvar 

med dette.  

- Når det gjelder rekkefølgebestemmelsene antar vi at 

opparbeidelse av o_SGS5 skal knyttes til område BKB2-1 og 

2.  

- I § 6.1 bør o_SKV1 og o_SGS4 knyttes til 

igangsettingstillatelse. Det er erfaringsmessig mye, og 

kryssende trafikk i anleggsperioden, og veiarealene bør derfor 

opparbeides i tidlig fase.  

5. Andre planfaglige forhold  

- Reguleringsbestemmelsene bør kvalitetssikres opp mot formål angitt i 

plankartet så dette samsvarer med hverandre.  

- I bestemmelsene går det frem at «P-plassene skal tilrettelegges for el-

bil og andre ladbare hybridbiler» for utbyggingsområder med høy 

utnyttelsesgrad (blokkbebyggelse). Det bør presiseres at p-plassene i 

disse områdene skal tilrettelegges med en dekning på 100% for lading 

ladning av el-biler. Dette av hensyn til å sikre tilstrekkelig 

strømforsyning.  

- Det er gjennom planarbeidet avdekket et behov for opprusting av de 

eksisterende lekeplassene i området. Dette sikres gjennomført i 

rekkefølgebestemmelsene. Det er ikke angitt hvilke utbyggingsområder 

som er ansvarlig for opparbeidelse av hvilke lekeplasser. For å sikre 

forutsigbarhet bør de konkretiseres hvilke utbyggingsområder som er 

ansvarlige for hvilke lekeplasser. 

 

 

-veiene er gjennomgått og detaljert bedre ut.  

 

-Tjønnvoldkrysset er endre noe og detaljert ut i planen. Gang- og 

sykkelveg er regulert inn på deler av stekket og fortau ned mot krysset. 

Det må prosjekteres før det bygges.  

 

 

 

 

- tatt med 

 

- rettet opp 

 

 

- rettet opp.  

 

 

- ikke endret 

 

 

 

 

 

- Rettet opp 

 

- Dette er presisert 

 

 

 

 

 

 

- Det er konkretisert 

05 NVE 1. 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 

 

-endret 

 

 

 

 

- endret til at nye tiltak må plasseres utenfor faresonen, eventuelt er det 

nødvendig å gjennomføre sikringstiltak.  
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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. 

 

2. 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 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. 

 

-Bestemmelser til faresonen er oppdatert 

 

 

 

 

 

 

 

-Tas til orientering 

 

 

- flomveger er innarbeidet i kart, andre tiltak ligger som en anbefaling i 

beskrivelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- dette må bli vurdert i den enkelte tilfellet om det er aktuelt 

 

 

 

 

 
 

 

 


