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Planbestemmelser 
 
Detaljreguleringsplan for Moseidvegen 1 
 
 
Dato planbestemmelser 
19.01.2022 
 
Dato plankart 
19.01.2022 
 
Kommune 
Vennesla kommune 
 
PlanID 
4223_2021002 

1 Planens hensikt 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for barnehage og offentlig privat tjenesteyting med 
tilhørende parkering og uteområde. 

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 TILGJENGELIG OG UNIVERSELL UTFORMING (PBL. §12-7 NR. 4) 
Det skal tilstrebes universell utforming innenfor planområdet slik at alle grupper får god tilgjengelighet. 
Bygningens hovedfunksjon skal være på inngangsplanet. 

2.2 UTEOPPHOLDSAREAL (PBL. §12-7 NR. 4) 
Arealer som kan regnes inn i krav til MUA på egen tomt kan ikke være brattere enn 1:3, og skal ha 
dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på 50% av arealene klokken 1500 eller gjennom 5 
timer av dagen ved vår- og høstjevnjevndøgn. 

2.3 KULTURMINNER (PBL. §12-7 NR. 6) 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet øyeblikkelig 
stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 8, annet ledd. 

2.4 KABLER OG LEDNINGER  
Alle kabler og ledninger, både de som føres inn til planområdet og internt i området skal legges som 
jordkabler. 

2.5 AVKJØRSLER OG FRISIKT 
Plassering av avkjørsel til hver tomt er veiledende, men fra hvilken veg tomten skal ha adkomst er 
bindende. Ved justering av plasseringen må det dokumenteres at avkjøringen ikke kommer i konflikt 
med frisikt, kryss, kurvatur o.l. 

2.6 RENOVASJON 
Renovasjon skal løses innenfor BRE og være felles for BOP og BBH.  

2.7 BYGGEGRENSER 
Bebyggelse skal oppføres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. Der byggegrense ikke fremgår av 
plankartet ligger byggegrensen i formålsgrensen.  
Trafostasjoner og pumpehus tillattes etablert utenfor angitte byggegrenser.  



 

2/3   
 

2.8 OVERVANNSHÅNDTERING 
Det skal etableres grøft rundt ny bygningsmasse for å sikre trygg flomvei for overvann som kommer 
ned heia i dalsøkket. Det skal etableres grøfter langs Moseidvegen. Grøftene skal ikke være et 
risikomoment for allmenn ferdsel, og det skal i detaljfasen vurderes behov for sikringstiltak. 

3 Bestemmelser til arealformål 

3.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR. 1) 

3.1.1 Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 

3.1.1.1 AREALBRUK (PBL. §12-7 NR. 1) 
Innenfor feltet er det tillat å oppføre ett bygg for offentlig eller privat tjenesteyting. 

3.1.1.2 GRAD AV UTNYTTING (PBL. §12-7 NR. 1) 
Tillatt bebygd areal for feltet skal ikke overstige BYA = 1 500 m² (eks. parkering). 

3.1.1.3 HØYDER (PBL. §12-7 NR. 1) 
Tillatt byggehøyde er angitt på plankartet med maks mønehøyde på k+58.  

3.1.1.4 UTEOPPHOLDSAREAL (PBL. §12-7 NR. 4) 
Krav om uteoppholdsareal skal fastsettes av kommunen etter skjønn og løses innenfor formålet.  

3.1.1.5 PARKERING (PBL. §12-7 NR. 7) 
Parkering skal løses innenfor o_SPA1 og o_SPA2. Antall parkeringsplasser skal fastsettes av kommunen 
etter skjønn. 

3.1.2 Barnehage (BBH) 

3.1.2.1 AREALBRUK (PBL. §12-7 NR. 1) 
Innenfor feltet er det tillatt å oppføre barnehage med tilhørende uteoppholdsareal. 

3.1.2.2 GRAD AV UTNYTTING (PBL. §12-7 NR. 1) 
Tillatt bebygd areal for feltet skal ikke overstige BYA = 1 500 m² (eks. parkering). 

3.1.2.3 HØYDER (PBL. §12-7 NR. 1) 
Tillatt byggehøyde er angitt på plankartet med maks mønehøyde på k+58.  

3.1.2.4 UTEOPPHOLDSAREAL (PBL. §12-7 NR. 4) 
Størrelse og utforming av uteoppholdsarealer for barnehager skal minimum følge veiledende norm til 
barnehageloven. Uteoppholdsareal på egen tomt i barnehager i nye utbyggingsområder skal være 
minimum seks ganger innendørs bruksareal. For en normalbarnehage for 100 barn skal det avsettes 
minimum 2,8 dekar til uteoppholdsareal (jf. kommuneplanens arealdel). 

3.1.2.5 PARKERING (PBL. §12-7 NR. 7) 
Parkering skal løses innenfor o_SPA1 og o_SPA2. Antall parkeringsplasser skal fastsettes av kommunen 
etter skjønn. 

3.1.3 Energianlegg (BE) 
Arealet kan benyttes til transformatorkiosk. 
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3.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 2) 

3.2.1 Kjøreveg (SKV) 
SKV1 er Moseidvegen og skal være atkomstvei til planområdet. 

3.2.2 Fortau (SF) 
SF1-2 er fortau langs Moseidvegen og skal videreføres som 3,5 meter bredt fortau. 

3.2.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-3) 
SVT1-3 er grøfter for overvannshåndtering og tekniske anlegg. 

3.2.4 Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-2) 
SVG1-2 skal videreføres som grøntareal. 

3.2.5 Parkering (SPA1-2) 
SPA1 er adkomst til BOP og BBH. Antall parkeringsplasser skal fastsettes av kommunen etter skjønn, 
herunder antall parkeringsplasser for HC. 
 
SPA2 er parkering for BOP og BBH. Antall parkeringsplasser skal fastsettes av kommunen etter skjønn, 
herunder antall parkeringsplasser for HC. 

3.3 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 3) 

3.3.1 Friområde (GF) 
GF er friområde i vest. 

4 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

4.1 5.1 SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER (§ 11-8 A) 

4.1.1 H310 Ras- og skredfare 
Innenfor faresonen skal det gjennomføres tilstrekkelig sikring iht. kravet i teknisk forskrift (TEK17). Det 
vises det til vedlagte geologiske rapporter for aktuelle sikringstiltak. 
 

5 Rekkefølgebestemmelser (PBL §12-7 NR. 10) 

5.1 FØR RAMMETILLATELSE GIS 
Før rammetillatelse gis skal det innenfor faresone H310 Ras og skredfare gjennomføres tilstrekkelig 
sikring iht. kravet i teknisk forskrift (TEK17). Det vises til vedlagte geologiske rapporter. 
 
Før utbygging kan settes i gang, skal det gjennomføres arkeologisk gransking av automatisk fredete 
kulturminner innenfor planområdet. 
 
Tekniske anlegg, som vann- og energiforsyning og avløp skal være godkjent og dimensjonert i henhold 
til enhver tid gjeldende normer for Vennesla kommune. 
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