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 Varsel om oppstart og forslag til planprogram 
 

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-12 varsler Vennesla kommune 

oppstart av arbeidet med forenklet revisjon av kommuneplanens arealdel.  

Samtidig legges forslag til planprogram for arbeidet ut til offentlig ettersyn i 

samsvar med pbl. §§ 4-1, 5-2 og 11-13. 

Foreliggende dokument er et forslag til planprogram. Planprogrammet er første 
ledd i utarbeidelsen av revisjonsarbeidet for arealdelen. Formålet med 

planprogrammet er å beskrive:  

• Bakgrunnen og formålet med planarbeidet. 

• Planprosessen og medvirkningsmulighetene.  
• Omfanget av planarbeidet med relevante utredningstemaer. 

Iht. plan- og bygningsloven skal planprogram legges ut til høring og offentlig 

ettersyn i minst 6 uker. Etter høringen vil kommunestyret vedta endelig 

planprogram. 

Dette forslaget til planprogram vil være til offentlig ettersyn i perioden fra 1. 

november til 31. desember 2021. Alle som ønsker, kan komme med innspill og 

merknader til planprogrammet og planarbeidet innen 31. desember. 

Innspill kan sendes per e-post til: post@vennesla.kommune.no 

eller per post til: Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 VENNESLA.  

Merk innspillene: «revisjon kommuneplan». 
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1.  Bakgrunn for planarbeidet 
 

1.1 Innledning 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument for en ønsket 

samfunnsutvikling i Vennesla, og et redskap for hvordan kommunen skal møte 

nye og endrede utfordringer i et langsiktig perspektiv. Planen består av en 

samfunnsdel og en arealdel med tilhørende plankart og bestemmelser som er 

juridisk bindende for arealbruken. Planperioden er 12 år, men perspektivet og 

konsekvensene er lenger.  

Minst én gang i hver valgperiode skal kommunestyret vurdere behovet for 

revisjon av kommuneplanen. Dette skjer gjennom vedtak av kommunal 

planstrategi. 

5. november 2020 ble Kommunal planstrategi for Vennesla 2020-2023 behandlet 

og vedtatt i kommunestyret (sak 83/20). I henhold til kommuneplanens arealdel 

ble det fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret ber administrasjonen starte en prosess med en forenklet prosess 

med revidering av enkelt punkter i kommuneplanen. Revideringen skal gjelde:  

• Spredt boligbygging. Mulighet for å øke antallet boliger som er tillat i 
kommunen. En mulighet er å ha ett antall i en periode uavhengig av 

dagens sirkler for spredt boligbygging i kommuneplanen. 

 

 

1.2 Planprogram for planprosessen  

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan 

ha vesentlig virkninger for miljø og samfunn skal det som ledd i varsling av 

planoppstart utarbeides et eget planprogram som grunnlag for planarbeidet, 

jamfør plan- og bygningsloven § 4-1 planprogram. Ifølge plan- og bygningsloven 

skal planprogrammet gjøre rede for: 

• Formålet med planarbeidet 

• Planprosessen med frister og deltakelse 

• Opplegg for medvirkning 

• Behov for utredninger 

Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn, før det behandles og vedtas 

av kommunestyret. 

Revidert planforslag skal så utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram og 

innspill til planoppstart. 

 

1.3 Formål med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å gjøre en forenklet revisjon av kommuneplanens 

arealdel. Revisjonen vil kun omhandle temaet spredt boligbebyggelse i 

landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder). 

https://www.vennesla.kommune.no/kommunal-planstrategi.423147.no.html
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1.4 Gjeldende kommuneplan 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen består 

av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel (2018-2030) 

ble revidert og vedtatt av kommunestyret 11. oktober 2018. Kommuneplanens 

arealdel (2018-2030) ble revidert og vedtatt av kommunestyret 25. april 2019.  

Kommunen har en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) 

som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.  

Arealdelen til kommuneplanen består av en planbeskrivelse, planbestemmelser 

med retningslinjer, konsekvensutredning av nye utbyggingsområder og 

kommuneplankart.  

Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende, gir rammer for 

kommunedelplaner og reguleringsplaner og er bindende for alle nye tiltak nevnt i 

plan og bygningslovens § 1-6, jfr. § 20-1 første ledd bokstav a til m.  

Da arealdelen ble vedtatt hadde den et ledig areal til boligbebyggelse til å kunne 

dekke ca. 4000 nye innbyggere. Det skulle tilsi at det er mer enn nok 

byggeområder i planperioden. 

 

 

2.  Forutsetninger for planarbeidet 

Nasjonale og regionale rammer og retningslinjer skal ifølge plan- og 

bygningsloven legges til grunn ved kommunal planlegging. Under er det listet 

opp hvilke rammer og føringer som ligger rundt kommuneplanarbeidet. 

2.1 Nasjonale og statlige planer og føringer 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023. 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig–, areal– og 
transportplanlegging (2014). 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning (2018). 
• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (T–1078, 1994). 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen (1995). 

• Rundskriv T–2/08 Om barn og planlegging. 

• T–1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen (2012). 
• T–1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2021). 

• Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033. 
 

2.2 Regionale planer og forutsetninger 

• Regionplan Agder 2030 – attraktiv, samskapende og bærekraftig. 
• Regional plan for Kristiansandsregionen 2020–2050. 
• Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion 2016–2021. 

• Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen. 
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2.3 Relevante planer i Vennesla kommune 

• Kommuneplanens samfunnsdel for Vennesla 2018-2030. 

• Kommuneplanens arealdel Vennesla 2018-2030. 

 

 

3.  Problemstillinger og utredningsbehov  
 

3.1 Avklaringer 

Planprogrammet skal gi en beskrivelse av planarbeidet og antatte 

problemstillinger som vil bli belyst. 

I henhold til vedtak i kommunens planstrategi skal denne revisjonen av 

arealdelen være en forenklet revisjon. En stor del av utfordringen i arbeidet med 

planen vil være å begrense omfanget av revisjonen.  

Planarbeidet vil kun omhandle en revisjon av kommuneplanens LNF-områder i 

forhold til spredt boligbebyggelse. 

Det vil være vanskelig å vurdere på forhånd hvor behovet for spredt utbygging 

kommer i løpet av en kommuneplanperiode. Det er heller ikke alltid mulig å 

forutse alle typer tilfeller ved vedtak av kommuneplanens arealdel. Det vil også 

være svært ressurskrevende å utrede områder slik at det kan bygges direkte 

med utgangspunkt i kommuneplanens arealdel. 

Det vil i planarbeidet gjøres følgende avklaringer:  

• Gjøre en vurdering av ulike framstillingsmåter for LNFR spredt bebyggelse 

i kommuneplankartet og i bestemmelsene. 

• Undersøke omfanget av spredt boligbebyggelse. 

• Undersøke behovet for spredt boligbebyggelse. 

• Vurdere dagens områder for spredt boligbebyggelse i forhold til antall 

enheter, omfang, størrelse og detaljeringsgrad.  

• Vurdere å ha ett antall for boligbebyggelse uavhengig av dagens områder 

for spredt boligbebyggelse. 

• Vurdere nye områder for spredt boligbebyggelse. 

  

3.2 Utredninger/tiltak 

På lik linje med øvrige tiltak i kommuneplanen, må alle forslag til endret 

arealbruk i LNFR-områder vurderes ut fra tiltakenes antatte virkninger for miljø 

og samfunn gjennom en konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Konsekvensutredningen til kommuneplanens arealdel skal være overordnet. 

Omfanget av, og nivået på, utredningene skal tilpasses områdenes størrelse, 

utbyggingens omfang og antatte konfliktgrad, og ikke være mer omfattende enn 

nødvendig. 
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4.  Planprosess  
 
4.1 Organisering  

Vennesla kommune vil gjennomføre planarbeidet med egne ressurser. 

Kommunestyret har det øverste ansvaret for gjennomføring av kommunens 

planarbeid. Plan og økonomiutvalget er kommuneplanutvalg, og vil være politisk 

styringsgruppe for prosjektet. Den administrative styringsgruppen vil være 

rådmannens ledergruppe. Rådmannen har ansvaret for å organisere den 

administrative delen av utførelsen av arbeidet. Seksjon for samfunnsutvikling vil 

ivareta det praktiske arbeidet med gjennomføring, og vil benytte interne 

ressurspersoner i arbeidet. 

 

4.2 Informasjon/medvirkning 

Det blir gjennomført høring av planprogrammet og deretter nytt planforslag etter 

reglene i plan- og bygningsloven. Forslag til revidert plan vil bli lagt ut til 

offentlig ettersyn og oversendt berørte organer, organisasjoner mv. til uttalelse.  

Det legges opp til en åpen prosess, der det gis rom for innspill og medvirkning. 

Informasjon om arbeidet skal gis underveis. 

Det vil bli gitt ut informasjon på hjemmesiden til kommunen og sosiale media. 

Lokalaviser vil også bli informert. Underveis i prosessen vil det bli vurdert behov 

for infomøter/-torg.   

 

4.3 Framdriftsplan 

Arbeidet må vurderes fortløpende i forhold til fremdriftsplan (se tabell nedenfor). 

Milepel /Måned 
Okt. 
2021 

Nov. 
2021 

Des. 
2021 

Jan. 
2022 

Feb. 
2022 

Mars 
2022 

Apr.
2022 

Mai 
2022 

Juni 
2022 

Behandling av planprogram i utvalg          

Varsle oppstart planarbeid          

Planprogram på høring          

Fastsette planprogram          

Utarbeide forslag til klimaplan              

1. gangs behandling i utvalg           

Høring av forslag til revidert arealdel             

2. gangs behandling i utvalg          

Behandling i kommunestyret          

 


