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Ansvarlige 
 

Fagkyndig 

Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS  

Geir Gjertsen  

geir@iggas.no   

913 87 440  

 

Forslagsstiller 

Kalles Bygg Plan  

Karl Gunnar Mersland  

kalle@marnarbruk.no   

383 43 839  

Hjemmelshaver Kløver4 AS  

oystein.myrvold@byggvell.no   

 

Formålet med planen (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav a) 
• Hensikt med planen 

Ny detaljregulering av tidligere regulert område. Gjeldende plan er ca. 45 år og det er en del 

avvik med gjennomført utbygging og gjeldende plan. Avvikene vil bli justert / rettet i ny plan, 

samtidig som det er ønske om en del endringer på ubebygde tomter og oppdatering / 

endringer på reguleringsbestemmelsene.   

• Fremtidig arealformål 

Arealformålene vil være lik gjeldende reguleringsplan, med noen justeringer av 

formålsgrensene. Området vil fortsatt benyttes til boligformål med tilhørende anlegg og 

grøntområder.  

Planområdet og omgivelsene (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav b) 
• Planavgrensning og lokalisering 

o Beliggenhet (sett inn oversiktskart, ca. målestokk 1:5000 i A4) 

 
Planområdet ligger like syd for Vennesla sentrum på vestsiden av Otra.  
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o Avgrensing  

Detaljreguleringen vil i all hovedsak følge avgrensningen i gjeldende reguleringsplan, 

kanskje med noen mindre justeringer / tilpasninger til målte eiendomsgrenser.  

o Størrelse på planområdet 

28 – 29 daa 

• Beskrivelse av planområdet 

o Dagens arealbruk 

 

Området er bebygd med 11 boenheter i «rekkehus» og 2 frittliggende eneboliger.  

o Eiendomsforhold  

Bebygde og fradelte tomter i feltet eies av den enkelte tomteeier. 

Ubebygde/regulerte tomter eies av Kløver4 AS. Det er private eiere av veien inn i 

feltet.  

o Tilstøtende arealbruk 

Boligbebyggelse og skogsområder. 

  

• Analyse av nærområdet og omgivelsene 

Ny bebyggelse vil komme lavere i terrenget enn tidligere oppførte rekkehus i området. 

Nærområdet benyttes også til boligformål og en videre utbygging som planlagt, vil være en 

videreføring av dette. Det er også snakk om et begrenset antall nye boenheter.   
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Plansituasjon og føringer (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav g) 
• Detaljreguleringen vil være i samsvar med gjeldende plan og planavgrensning, med små 

justeringer. 

• Avvik mellom gjeldende plan og gjennomførte tiltak vil bli rettet/oppdatert i ny detaljplan.  

 

Kort presentasjon av prosjektet / planidéen (jf. forskriftens §1, andre ledd 

bokstav c, d og e) 
Funksjonell og miljømessig kvalitet 

• De planlagte nye boligene skal opparbeides med gode kvaliteter og tilpasse seg eksisterende 

terreng og forhold på best mulig måte. Det skal sikres gode utearealer, både private og felles 

lekeplasser.  

• Ifølge sjekk i naturbasen og artsdatakart er det ikke kjente kultur- fornminner, sårbare arter 

eller naturområder som blir berørt av planen.  

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

• Ny bebyggelse vil i all hovedsak bli frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger, 

eneboliger med utleiedel eller tomannsboliger. 

I tillegg vurderes et mindre område med ny konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus, etc.  

Det er ønskelig å åpne opp for pulttak / flatt tak, da dette i dag er en vanlig og mye brukt 

takform. Gjeldende bestemmelser sier at det skal bygges med saltak, som var vanlig tidligere.  

I forhold til gjeldende bestemmelser vil det bl.a. være aktuelt med endringer vedr. 

utnyttelse, byggehøyder og størrelse på garasjer.  

  

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
(jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav b og f) 

• Hovedadkomstveien inn i feltet er ferdig anlagt, med nødvendig infrastruktur som vann, 

avløp og strøm.  

Interne stikkveier og avkjørsler til den enkelte tomt vil bli vurdert på nytt i detaljplanen. 

Terrenget er stedvis bratt og noe terrenginngrep i form av skjæringer, fyllinger og 

støttemurer må påregnes.  

• Hvilke virkninger har prosjektet utenfor planområdet?  

Nye boenheter vil generere noe mer trafikk. Det er fortau / gang- og sykkelvei langs 

fylkesveien nordover, slik at myke trafikkanter er ivaretatt.  

• Planen vurderes til ikke å omfattes av KU-kravet.  

Samfunnssikkerhet (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav i) 
Er det spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet? 

• Overvann og flom /havnivåstigning; Ikke spesielle utfordringer. Planområdet ligger høyt i 

terrenget, og er ikke berørt av vannveier.  

• Steinsprang; Geotekniske vurderinger er foretatt og vil bli hensyntatt.  

• Forurensing (støy og luft); Ingen kjente problemer.  



 

Side 5 av 5 

 

• Forurensing i grunnen; Ikke kjent.  

• Tilkomst for utrykningskjøretøy; Det er en adkomstvei fra fylkesveien.  

• Trafikksikkerhet; Ok.  

Vurdering i forhold til om tiltaket er omfattet av forskrift om 

konsekvensutredninger (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav l) 
• Vi vurderer planen til ikke å ha behov for konsekvensutredning og ev. utarbeidelse av 

planprogram. (jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8).  

Detaljplanen vil være i samsvar med gjeldende plan og utbygging av boliger er igangsatt og 

nødvendig infrastruktur er fremført. 

Planen er vurdert opp mot forskriftens § 6, 7 og 8 med vedlegg, og vi kan ikke se at planen 

omfattes av forskriften.  

Planen vil heller ikke gi vesentlige negative virkninger for miljø og samfunn.  

Planprosessen og samarbeid / medvirkning (jf. forskriftens §1, andre ledd 

bokstav h, j og k) 
• Er det vesentlige interesser som berøres av planinitiativet?  

Ikke som vi er kjent med. 

• Hvilke offentlige instanser og andre interesserte skal varsles om planoppstart?  

Statsforvalteren, fylkeskommunen, NVE, Agder energi, naboer, og andre som kommunen 

mener er relevante.  

• Omtal prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

naboer og andre berørte. 

Det planlegges standard opplegg for varsling.  

Den enkelte vil få mulighet til å komme med sine innspill ved varsel om oppstart og offentlig 

ettersyn av planforslaget.  

Underveis- / drøftingsmøter med kommunen vil kunne bli aktuelt.  

 

 


